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Open dag
brandweer Sevenum
Het Raadhuisplein in Sevenum kleurde op zondag 17 juli rood. De Vrijwillige Brandweer Sevenum hield die dag namelijk een open dag. De brandweer vierde ook haar
90-jarig bestaan. De activiteiten die ze organiseerden, trokken honderden bezoekers. Er werden onder andere meerdere demonstraties gegeven en de nieuwe
brandweerwagen werd gepresenteerd.

Geheel verlicht

Fietspad America
kost 1,5 miljoen
De totale kosten voor het geplande fietspad van station Horst-Sevenum naar America worden geschat op 1,5 miljoen euro. Gemeente Horst
aan de Maas verwacht dat de helft hiervan door provincie Limburg wordt
gefinancierd.
Het fietspad komt in het verlengde
van de Greenport Bikeway te liggen.
De verbinding krijgt dan ook het
karakter van een snelfietsroute. Zo
wordt het pad 3,5 meter breed en
krijgen fietsers voorrang. Om het
fietspad aan te kunnen leggen, wordt
de bestaande sloot langs de SpoorwegHoebertweg verplaatst, zodat het pad

tussen de weg en de sloot kan komen
te liggen. Momenteel staat er op de
route alleen verlichting bij kruispunten
en bij de bebouwdekomgrens van
America. Het voornemen is om het
hele tracé te voorzien van verlichting.
De gemeenteraad beslist na de zomer
over het voorstel van het College van
B&W.

Vroeger wilden alle kinderen of
voetballer of brandweerman worden.
Gezien de belangstelling en de vele
jonge kinderen op een bewolkte,
maar warme zondagmiddag lijkt dat
anno 2016 ook het geval. Honderden
belangstellenden hebben de moeite
genomen om naar het centrum van
Sevenum te komen. Vele kinderen han
gen nieuwsgierig over de drankhekken
en kijken hun ogen uit. Fanatiek wordt
er door de jeugd met waterpistolen
geschoten. Verder genieten de kinderen
van de twee brandweerspringkus
sens en lopen er vele jeugdigen met
geschminkte gezichten rond. Mariëtte
Fuchs (54) neemt een hap van haar
kroket. De Sevenumse is hier aanwezig
vanwege haar zoon. “Erik zit alweer
een paar jaar bij de brandweer. Ik
ben benieuwd naar de nieuwe auto.
Het is leuk om te zien dat er zoveel
belangstelling is. Ook vind ik het fijn
dat er veel vrijwilligers bij de brand
weer zitten. Je moet het maar doen hè.

Ik amuseer me prima.”
Driemaal wordt een demonstra
tie gegeven waarin wordt uitgelegd
hoe de brandweer te werk gaat als er
bijvoorbeeld een auto-ongeluk plaats
vindt. Tijdens de demonstratie komt er
een melding binnen over een veronge
lukte Citroën.
De brandweerauto komt met
loeiende sirenes naar de plaats van
het ongeluk gereden. Terwijl, veel
toeschouwers aandachtig naar het
schouwspel kijken, voorziet een brand
weerman zittend op een brandweer
auto de operatie van zijn collega’s
van commentaar. “Het voertuig wordt
gestabiliseerd en de brandweer zet
pionnen neer.” Nadat het materiaal
allemaal neergezet is, verwijderen de
brandweerlieden de deur van de auto
om het eerste slachtoffer uit de Citroën
te halen. Daarna halen ze ook het dak
van de auto af voor de andere inzit
tende. Applaus van het publiek volgt.
De Sevenummer Wiel Bouten (64)

leunt op een van de vele dranghekken
en kijkt naar wat er allemaal op het
Raadhuisplein afspeelt. “Er is heel veel
voor de kinderen vandaag. Ook is het
redelijk goed weer want het is niet
te warm. De jeugd heeft er gelukkig
veel plezier in als ik het zo zie.”
Kinderen nemen plaats in een enorme
nieuwe tankspuitwagen (TS) die staat
te glimmen. “Wow, kijk hoe hoog je
zit,” zegt een ouder echtpaar tegen
een kindje dat in de brandweerauto
zit. Hij beantwoordt de woorden met
een stralende lach. Een TS wordt
gezien als een basisvoertuig van de
brandweer. Deze worden zo ingericht
dat ze de eerste slag geslagen kan
worden bij bijvoorbeeld een brand of
ongeval.
De nieuwe brandweerauto
wordt door kapelaan Terrence Ragel
ingezegend. Burgemeester Kees van
Rooij spreekt daarna een woordje
en feliciteert de brandweer met het
90-jarig bestaan.
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Bewoners verhuizen tegelijk

Laatste loodjes in Berkele Heem
De laatste acht bewoners van verzorgingshuis Berkele Heem in Horst
vertrekken begin augustus naar hof te Berkel. Het verzorgingshuis wordt
door De Zorggroep helemaal leeggeruimd en na verkoop van de laatste
spullen overgedragen aan woningcorporatie Wonen Limburg.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Lopersgroep de Peelrunners
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Niels van Rens, Teun Stiphout en
Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

“We hebben gewacht tot we in
hof te Berkel acht zorgappartementen
tegelijk vrij hadden, zodat de bewoners
allemaal in een keer over kunnen.
We wilden niet dat er nog één of twee
mensen alleen in Berkele Heem zouden
wonen”, zegt Winnie Driessen, teamlei
der van de zorgappartementen in hof te
Berkel. De Zorggroep geeft aan bewust
ingezet te hebben op leefbaarheid voor
de laatste bewoners. Het werd de laat
ste tijd steeds leger rondom hen.

Manusje van alles
op dit moment
“We hebben daarom de vrijwil
ligers op het hart gedrukt nog even in
Berkele Heem te blijven, om ook daar
reuring te houden. Sommige activitei
ten, zoals het kienen, gaan we pas echt
op het laatste moment overplaatsen
naar hof te Berkel, zodat er nog iets
te doen blijft. Je merkt nu wel dat het
bijna klaar is. Medewerkers die nog in
Berkele Heem werken, zijn een beetje
manusje van alles op het moment.
Zij hebben nu minder bewoners om te
helpen, dus springen ze ook bij in het
restaurant of helpen soms even mee bij
hof te Berkel of zijn aan het schoon
maken. Straks gaan zij ook mee naar
hof te Berkel.” De meeste medewer
kers van Berkele Heem zijn meege
gaan naar zorgcentrum hof te Berkel.
De anderen hebben volgens Driessen
allemaal een andere baan gevonden,
binnen De Zorggroep of elders.
De activiteiten die voor de ouderen
georganiseerd werden in Berkele
Heem, gaan grotendeels mee over naar
hof te Berkel, net als een deel van de
vrijwilligers. In buurtkamer 3 in hof te
Berkel zit mevrouw Janssen-van den
Munckhof, die al van Berkele Heem
verhuisd is naar de nieuwe locatie.
“Berkele Heem was wel netjes, maar

Bewoners treffen elkaar in een van de buurtkamers van hof te Berkel
wel klein”, vertelt ze. De eerste dagen
in hof te Berkel waren wennen, maar
inmiddels heeft ze het naar haar zin.
Ook de activiteiten bezoekt ze regelma
tig. “Als er wat te doen is, ga ik er naar
toe. Ik doe mee met koken, kienen,
gymmen en luister graag naar muziek.”

Muziekavond naar
Koetshoes
Grote publieksfavoriet, de muziek
avond op woensdagavond, gaat echter
niet mee. In hof te Berkel ontbreekt
namelijk een grote ontmoetingsruimte
als die in Berkele Heem, omdat in
de nieuwbouw met kleinschali
gere buurtkamers wordt gewerkt.
De muziekavond trekt wekelijks zo’n
zestig tot zeventig mensen en wordt
georganiseerd door Het Theatercafé
Horst. Dat is nu zelf op zoek naar een
alternatieve locatie, zegt Driessen.

Dat is gelukt, geeft Daan Jans namens
de werkgroep Het Theatercafé weten.
“Ons rest niets anders dan uit te kijken
naar een andere locatie. Wij hebben
contact gezocht met het Koetshoes en
zijn overeen gekomen dat we, zodra
Berkele Heem gesloten wordt, onze
muziekavond in het Koetshoes kunnen
voortzetten. Het is een kleinere locatie
maar wij zijn blij dat we in ieder geval
een onderkomen hebben en zo toch
wekelijks voor deze doelgroep een
leuke muziekavond kunnen blijven
organiseren. Gezien de onkosten zijn
wij nu wel genoodzaakt om een ver
goeding te vragen voor koffie en thee,
maar deze kosten zijn minimaal.”
De ouderen in buurtkamer 3 in hof
te Berkel weten het wel: zij blijven als
het even kan naar de muziekavond
gaan. Mevrouw Janssen-van den
Munckhof weet het zeker: “Ik heb de
muziekavond de afgelopen vijf jaar

maar twee keer gemist. Soms zeg
gen ze, ‘Als we niks vinden, doen we
het wel in een tent’. Dan zou ik nog
komen.”

Verkoop laatste
spullen
Het verzorgingstehuis sluit zodra
de laatste acht bewoners verhuisd zijn.
Daarna wordt het gebouw leeggeruimd
en worden de laatste spullen verkocht,
onder toeziend oog van stichting
Vrienden van Hof te Berkel. De helft van
de opbrengst is voor een beweegstraat
in de wijk, de andere helft wordt via
de stichting ingezet. Berkele Heem
wordt daarna overgedragen aan Wonen
Limburg, die er een appartementen
complex van gaat maken. Wonen
Limburg verwacht begin 2017 te starten
met de verbouw en hoopt de woningen
in het najaar van 2017 op te leveren.

Voorplein wordt blikvanger

Station Grubbenvorst krijgt vorm
Ruim honderd bezoekers waren donderdag 14 juli op de informatieavond in gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst afgekomen. Provincie Limburg en ingenieursbureau Arcadis presenteerden daar hun plannen voor de nieuw aan te leggen stationsomgeving.
In de toekomst verwachten de pro
vincie, gemeente Horst aan de Maas en
ingenieursbureau Arcadis dat zo’n zes
honderd reizigers per dag gebruik gaan
maken van het station in Grubbenvorst,
dat vanaf 2021 een stoptreinfunctie
gaat vervullen.
Blikvanger wordt het voorplein aan
de dorpszijde van het station, dat aan
de Burgemeester van Kempenstraat
komt te liggen. Naast een centrale
ingang, het perron en de kaartjesauto
maten komen er ook taxistandplaatsen,
twee invalidenparkeerplaatsen en twee
kiss-and-ride-plekken. Ook komen aan
de dorpszijde twee fietsenstallingen:
een ter hoogte van de Bisweide en een
bij de Burgemeester van Kempenstraat.
De fietsenstallingen kunnen straks
driehonderd fietsen huisvesten. Aan de

westzijde komen de in totaal 150
parkeerplaatsen die vanuit het dorp of
straks vanuit Freshpark Venlo te berei
ken zijn. Ook komt hier de bushalte.
In het ontwerp is er rekening mee
gehouden dat de parkeerplaatsen geen
sluiproute kunnen vormen richting
Freshpark.

‘Tunnelplan wordt
niet gedragen’
In tegenstelling tot eerdere plan
nen komt de tunnel onder het spoor
voor fietsers en voetgangers niet in
het verlengde van de Burgemeester
van Kempenstraat te liggen. Deze start
in het nieuwe ontwerp op de hoek
van de Asterstraat en Burgemeester
van Kempenstraat en loopt schuin

door het Bisweide-park richting spoor.
Hoewel het ingenieursbureau aangeeft
het groen zo veel mogelijk te willen
handhaven, zal een deel van het park
geofferd worden voor de helling van de
tunnel. Dat roept enig protest op onder
de aanwezigen. Zij noemen dit deel
van het plan “geen gedragen beslis
sing.” Volgens Ton Vergeldt van inge
nieursbureau Arcadis kan het echter
niet anders: de bocht zou dan té scherp
en onoverzichtelijk worden. De wan
den van de zes meter brede tunnel
zullen schuin uitlopen, om het geheel
zo overzichtelijk mogelijk te maken.
DeBurgemeester van Kempenstraat
wordt doodlopend.

Hoop voor schutterij
De Grubbenvorster schutterij

St. Jan kan, in tegenstelling tot eerdere
berichten, haar locatie waarschijn
lijk toch behouden. “Die hebben we
vooralsnog kunnen sparen, nu we de
parkeerplaatsen hebben verschoven”,
aldus Vergeldt. Omdat het om een con
ceptontwerp gaat en er nog bezwaar
op gemaakt kan worden, kan hij
echter nog geen harde garantie geven
aan de schutters. Zij zullen moeten
wachten tot september, wanneer het
conceptontwerp verder wordt bespro
ken. In december wil de gemeente de
bestemmingsplanprocedure startten.
De provincie, gemeente Horst aan de
Maas en Arcadis hopen dat de bouw
van het station tussen medio 2018 en
medio 2020 kan plaatsvinden, zodat
het station in 2021 daadwerkelijk in
gebruik genomen kan worden.
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Kunstenaars Horst aan de Maas

Kunstenaars zetten zich
in voor stichting Wahyu
Stichting Wahyu uit Grubbenvorst stelt momenteel samen met dertien kunstenaars uit Horst aan de Maas een
aantal kunstwerken tentoon. De opbrengst van de veiling van de kunst gaat naar kansarme Noord-Balinese
kinderen om hen studiemogelijkheden te bieden.

nieuws 03

Syrische kinderen
naar Megelsheim en
De Klimboom
Kinderen van de Syrische gezinnen die verblijven op de AZC-locatie in
Blitterswijck, starten na de zomer op basisschool Megelsheim in Meerlo.
Als alle plaatsen daar zijn bezet, gaan de volgende kinderen naar De
Klimboom in Swolgen.
Op vrijdag 17 juni zijn de eerste
35 gezinnen gearriveerd op de
nieuwe AZC-locatie Het Roekenbosch
in Blitterswijck. Dit zijn met name
Syrische gezinnen met jonge
kinderen. Elf daarvan hebben op
dit moment de basisschoolleeftijd.
Naar verwachting arriveren nog veel
meer gezinnen met kinderen. Na de
zomervakantie gaan zij naar de basis
school. Zij worden dan geplaatst op
een van de scholen van Dynamiek
Scholengroep in de nabije omgeving.
Op De Klimboom en Megelsheim
worden twee lokalen ingericht als

schakelklas. In elke groep komen
ongeveer vijftien kinderen. Het aan
tal kinderen in een groep kan sterk
wisselen. Dat geldt ook voor hun ver
blijfsduur. Het onderwijs in deze klas
is er vooral op gericht om de kinderen
zo snel mogelijk de Nederlandse taal
te leren en zich in Nederland thuis te
laten voelen. Hiervoor is een team
van speciaal geschoolde leerkrachten
samengesteld dat deze klassen zal
begeleiden. Neem voor meer infor
matie contact op met Jo Pauwels pro
jectleider schakelklassen Dynamiek,
j.pauwels@bsanna.nl

Politie zoekt getuigen mishandeling
De politie Horst is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling
die plaatsvond op zaterdagnacht 9 juli in Sevenum.

Stichting Wahyu is gestart in 2004
toen Willemien en Frans van Gardingen
na hun pensioen samen naar NoordBali reisden. “Onze oudste dochter is
Indonesisch en we wilden wereldreizen
maken”, vertelt Willemien. “Een per
fecte combinatie om naar Indonesië te
gaan. Maar we stuitten in Noord-Bali
op ontzettend veel armoede. We kwa
men in contact met een plaatselijke
docent en brachten een bezoek aan
een school. We wisten niet wat we
zagen. De school was helemaal verval
len. Vanaf toen hebben we besloten
om ons in te zetten voor deze kinderen,
zodat zij ook een toekomst hebben.”
Inmiddels bestaat stichting Wahyu
al bijna dertien jaar. “We hebben al
twee scholen gebouwd en voorzien
ze nog steeds voor geld voor het
onderhoud”, vervolgt Van Gardingen.
“Nu zijn we een actie gestart om geld
op te halen voor de kinderen samen

met lokale kunstenaars uit Horst aan de
Maas. De kunstwerken zijn heel geva
rieerd. Van abstracte schilderijen tot
sprekende beelden.” Kunstwerken van
kunstenaars als Trees Broers-Hendriks,
Jack Poels, Gerard Staals en Simone
Theelen staan onder andere opgesteld
in het atelier van Wahyu in het centrum
van Grubbenvorst. “Het is een mix van
professionals en amateurs, dat maakt
de tentoonstelling mooi.”

Verloting en veiling
van de kunst
Wanneer er interesse is in een
object, kan men een formulier invullen.
Daarop kan het gewenste kunstwerk
worden aangevinkt en in december kan
de gelukkige geïnteresseerde na een
loting het schilderij of beeld komen
ophalen. “Naast de verloting van de
schilderijen in december, wordt er ook

een veiling gehouden. De precieze
datum is nog niet bekend”, aldus de
initiatiefneemster. “Sinds vrijdag 15 juli
is de tentoonstelling geopend. We wil
len het pand zoveel mogelijk open
houden, zodat er veel geïnteresseerden
langs kunnen komen. We doen alles
voor het goede doel.”
De stichting zet zich niet alleen
in voor scholing voor de kinderen in
Noord-Bali, maar ook voor één kind in
het bijzonder, vertelt Van Gardingen.
“Hij heeft een zeer zeldzame ernstige
ziekte. Hierdoor werken zijn zenuwen
niet waardoor zijn darmen worden
uitgeschakeld. Hij moet een aantal
operaties krijgen, maar die kan zijn
gezin niet bekostigen. Hij zal zonder de
operatie sterven. Een gedeelte van de
opbrengst van de kunstwerken zal ook
gaan naar deze jongen. We hopen hem
in leven te houden. Daarbij danken wij
als stichting natuurlijk de kunstenaars.”

Op het Raadhuisplein in Sevenum
werd op 9 juli tussen 03.00 en
04.00 uur een 23-jarige man uit dit
dorp ernstig mishandeld door de
inzittenden van een klein model
personenauto. Hij liep daarbij onder
meer een gebroken sleutelbeen en

verwondingen in zijn gezicht op.
De politie heeft de zaak in onderzoek
en maakt daarbij onder meer gebruik
van camerabeelden van een in de
buurt gelegen kapsalon. Getuigen
kunnen zich melden via 0900 88 44
of anoniem via 0800 70 00.

Acht jaar voor pogingen
tot verkrachting
Pietro T. uit Kessel is door de rechtbank Limburg veroordeeld tot acht jaar cel voor drie pogingen tot
verkrachting, onder andere in Sevenum en Tienray. Dat werd bekend tijdens een zitting van de rechtbank op
donderdag 14 juli.
bewezen acht, valt zijn straf lager
uit. Toch geeft de rechtbank hem
acht jaar. De rechtbank stelt dat het
alleen bij pogingen tot verkrachting
is gebleven dankzij het daadkrach
tige optreden van de slachtoffers
zelf. Ook rekent zij het T. aan dat hij
geen enkel medeleven of spijt heeft
getoond. Eerder werd T. in Duitsland
ook al tot acht jaar veroordeeld voor
een vergelijkbaar feit.

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie

EN
G
I
E
*
GEENISICO
R
OF

EIG
EN
RISIC
O

van hun fiets geduwd of getrokken,
waarna hij probeerde hen in een
auto mee te nemen. Vaak probeerde
hij hen GHB toe te dienen en in
alle gevallen werkte hij met een
handlanger. De politie trof meermaals
zogenaamde ‘verkrachtingssetjes’ in
zijn auto’s aan.
De officier van justitie eiste
10 jaar en 8 maanden tegen T., maar
omdat de rechtbank niet alle zaken
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De rechtbank acht bewezen dat
Pietro T. geprobeerd heeft vrouwen
in Sevenum, Tienray en Malden te
verkrachten. Voor andere gevallen
in Maasbree en Blerick is echter
niet voldoende bewijs, aldus de
rechtbank.
Pietro T. hanteerde in alle
gevallen een vergelijkbare
handelswijze, stelt de rechtbank.
Telkens werden jonge vrouwen
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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HALLO op Cuba
Thea van Horck-Allen en Dave Allen ging van 27 mei tot en met 7 juni op huwelijksreis. Ze kozen een
Caribbean Cruise uit. “De foto is genomen op het moment dat het schip halverwege tussen Cozumel
Mexico en Nassau Bahama’s voer. Volgens Google Maps zaten we op ongeveer 23°48’11.4” Noord en
83°44’30.0” West wat in de buurt ligt van Cuba”, aldus de twee.

Intensiever onderhoud

Maatregelen tegen water
overlast Stuksbeemden
Gemeente Horst aan de Maas gaat in het najaar maatregelen nemen om de wateroverlast in de Stuksbeemden
in Horst te voorkomen. Ook voor de lange termijn heeft ze plannen om overstromingen zoals die van woensdag 1
juni te voorkomen. Dat maakte ze bekend tijdens een bewonersbijeenkomst op maandag 18 juli.

Bewoners kijken tijdens de regenbuien van 1 juni naar de ondergelopen straat
Onder meer de wijk Stuksbeemden
in Horst ondervond veel overlast van
de vele regenval in juni, met als gevolg
straten die blank stonden en schade
aan huizen en tuinen. In een situa
tieschets legden Waterschapsbedrijf
Limburg en gemeente Horst aan de
Maas maandag 18 juli uit hoe het hoog
water tot stand kon komen. Ten grond
slag aan het probleem lag uiteraard de
hevige regenval: volgens de gemeente
waren de grond en riolen al bijna
verzadigd toen op 1 juni dezelfde
hoeveelheid neerslag viel als normaal
in de hele maand. De gemeente geeft
aan dat de afsluiters die vanwege
werkzaamheden aan het riool en het
rioolgemaal geplaatst waren, ook heb

ben bijgedragen aan de hogere water
standen. De wijk Stuksbeemden en met
name het laagste punt rond de Rietbos
hadden veel last van het water.
Het Waterschap Peel en Maasvallei
gaf maandag aan in te gaan zetten
op intensiever onderhoud: waar
mogelijk worden stuwen verlaagd
en waar nodig wordt meer gemaaid.
Op de lange termijn willen ze de
Groote Molenbeek anders inrichten.
Gemeente Horst aan de Maas schetste
vier kortetermijnmaatregelen, die al
tussen september en december van dit
jaar uitgevoerd gaan worden, om de
druk van het systeem te halen. Ze wil
onder andere een noodoverlaat maken
vanuit de overkluisde Bemmel richting

de Molenbeek en de ontluchting daar
aanpassen. Ook wordt de noodoverlaat
aan de Bemmelstraat aangepast.
Daarnaast wordt gekeken naar
de lozing van regenwater van het
bedrijventerrein.
In 2017 wordt de waterhuishou
ding in Horst aan de Maas in zijn
geheel bekeken. De gemeente heeft
beloofd dat de kern Horst hier met
voorrang wordt behandeld. Zij noemde
een mogelijke groene buffer aan de
oostzijde van de A73 of ondergrondse
maatregelen. Bij die plannen wordt
een klankbordgroep betrokken met
inwoners uit de Horster wijk. Tijdens de
bijeenkomst hebben de eerste inwo
ners zich al ingeschreven.

nieuws 05
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Meterikse krijgt lintje
Marjo Jacobs-Hendrix uit Meterik ontving op vrijdag 15 juli een Koninklijke Onderscheiding uit de handen van
burgemeester Kees van Rooij. Ze kreeg het lintje bij MFC de Meulewiek in Meterik onder meer voor haar werk als
penningmeester bij verschillende verenigingen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Vier generaties
Marjo Jacobs-Hendrix (53) werd
onderscheiden voor haar penning
meesterschap bij muziekvereni
ging Concordia, commissie Tielen

Entertainment en Music Award en stich
ting Tielen Festival. Bij laatstgenoemde
is ze ook secretaris. Op muzikaal vlak
is ze verder onder andere organisator

van concerten. Ook verricht ze handen spandiensten voor de Stichting
Gemeenschapshuis Meterik en voor
Buurtvereniging Theresiastraat.

Janne Baltussen zorgt met haar geboorte voor de tweede
vier-generaties in haar familie. Janne is de dochter van Nicole
Baltussen-Jenneskens uit Horst. Ze staat hier op de foto met haar
oma Petra Peeters-Van Rengs en trotse superoma Truus van
Rengs-Vullings uit Meterik. Zusje Tess Baltussen maakt de foto
compleet.

Hevige rookontwikkeling

Brand in schuur America
Een schuur aan de Laagheideweg in America is donderdagmiddag 14 juli uitgebrand. De brandweerkorpsen van
Horst en Venray ontvingen even na 16.00 uur een melding van de uitslaande brand.

Kom ns
ook ee

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin

lekketren
genpieons
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!
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Dorperpeelweg 1 America Tel. 06 - 39 23 92 65

De brand is ontstaan door
dakdekkerswerkzaamheden in een
schuur waar stro opgeslagen lag voor
de melkkoeien van het bedrijf en waar
landbouwvoertuigen stonden. Het dak
werd voor de brand begon vernieuwd
nadat het door recentelijk noodweer
beschadigd was. De brandweer kwam
met meerdere blusvoertuigen ter
plaatse en heeft het hooi uit elkaar
getrokken om te kunnen blussen.
Tijdens de brand is ook een gasfles
ontploft.
De brandweer richtte zich als
eerste op het voorkomen van over
slag naar de naastgelegen koeienstal.
Volgens een brandweerwoordvoerder

was het gevaar op overslaan vanwege
de afstand tussen de schuur en de stal
echter gering.
De schuurbrand veroorzaakte grote
rookpluimen die van een flinke afstand
te zien waren. Dichtbijgelegen vakan
tiepark Het Meerdal adviseerde haar
gasten ramen en deuren gesloten te
houden in verband met de rookontwik
keling. Ook het zwembad van Meerdal
werd tijdelijk ontruimd, omdat de rook
door de draaiende wind in de lucht
behandeling van het zwembad werd
gezogen. Het zwembad werd na korte
tijd weer vrijgegeven.
De brand was na 45 minuten onder
controle, waarna werd begonnen met

nablussen. Rond 23.00 uur is de brand
weer teruggekeerd naar de kazerne.
De stal was voor een groot deel uitge
brand. Diezelfde nacht is de brandweer
om 03.00 uur nogmaals uitgerukt om
na te blussen. Dat duurde tot 06.30 uur
vrijdagochtend.
Bij de bestrijding van de brand
is uit voorzorg een ambulance ter
plaatse geweest, omdat in het begin
onduidelijk was of twee werknemers
van het dakdekkersbedrijf nog in
de schuur waren. Dit bleek niet het
geval en er raakte niemand gewond.
De grote schuur moet als verloren
worden beschouwd. Het schadebedrag
is onbekend.
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Dankbetuiging

Via deze weg willen wij u bedanken voor uw blijken
van medeleven na het overlijden van ós moe en oma

Mia Geurts-Marcellis
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen
tot uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal steeds
een dankbare herinnering blijven.
Lei Geurts
America, 18-07-2016
De 6-wekendienst vindt plaats op zondag 31 juli om 11 uur
in de St. Jozefkerk in America.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Verkoopster gezocht.
Bakkerij Derix is per september op
zoek naar een verkoopster voor in het
weekend en de vakanties. Lijkt het
je leuk om in onze winkel te werken
stuur dan je sollicitatie naar
derix@echtebakker.nl

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Biljartliefhebbers. Biljartruimte
beschikbaar met drie tafels, geschikt
voor competitie, training en vrije
tijd. Voor meer info 06 20 59 86 67
Tongerloseweg 2 Hegelsom.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Uw huis verkopen. Uw huis
verkocht krijgen voor € 500 excl.
Voor meer informatie kijk op
www.heikevastgoed.nl of
bel 06 55 12 69 96 Bvd.
Appartement te huur. Bovenwoning
met een slaapkamer te huur in het
centrum van Horst, boven Pearle.
Huurprijs € 832,- per maand.
Voor meer info: 077 398 90 90 of
horst@intermakelaars.com
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.

Ongedierte preventie. Last van
ongedierte wespen, mieren, muizen,
ratten? Bel 06 57 11 61 24.
Te koop blauwe bessen. Af te halen
na telefonische afspraak. Fam. Kusters,
Niesweg 5 Hegelsom 06 17 82 84 19.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. frambozen, blauwe
bessen, perziken, tomaten, paprika,
spekbonen, knoflook enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Vrijwilliger gezocht.
Wij, Bakkerij Derix, zijn op zoek naar
een vrijwilliger die van dinsdag t/m
vrijdag ‘s morgens ons brood en
banket tegen een kleine vergoeding
kan bezorgen. Interesse? 077 398 10 85
of derix@echtebakker.nl
Meubel leegverkoop.
Stoelen v.a. 2,50. Tafels v.a. 10,00.
Kasten v.a. 10,00. Onze meubelhal
moet snel leeg en daarom deze
lage prijzen. Nog volop keuze, wees
er snel bij. Twedde Kans Kringloop
Speulhofsbaan 7a Meterik.
Te koop BBQ-pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 20,-. Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America,
tel. 464 13 80/06 17 21 89 33.
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
Open Tuin. Zondag 24 juli open tuin,
bij Wiel en Gon Jenniskens (voormalig
tuincentrum) van 11.00 tot 17.00 uur.
Kogelstraat 41 Hegelsom.
Entree € 3,50.
Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet te Velden. Tel. 06 81 99 56 17.

Geboren

Bregje
14 juli 2016
Dochter van Sander Staaks
en Chantal v/d Homberg
Zusje van Fer
Pastoor Debijestraat 55
5963 AE Hegelsom



Geboren

Max

6 juli 2016
Zoon van Tim en Linda
Gubbels-Peeters
Broertje van Tren
Patersstraat 8
5981 TS Panningen

Bedankt.
Jan en Bets Janssen-Geurtjens

23 juli 2016 zijn wij

Chris en Mien
Cuppen-Wijnands
50 jaar getrouwd
Hoebertweg 9
5966 ND America

Welkom lief ventje

Geboren op 11 juli 2016

Benjamin
Zoontje en broertje van:
Pepijn en Daniëlle
Lijnders-Hermans
Romijn
Veerweg 2
5872 AG Broekhuizen

Weerbaarheidstraining.
Nog 3 plaatsen voor de training (8-12
jaar) die start op woe 14 sept. om
16u, 6 bijeenkomsten in Horst. Een
sterk begin van het nieuwe schooljaar!
Info: www.zelfverzekerdkind.nl of
info@michaele.nl
Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, div. afme
tingen, vanaf 250 euro per mnd. Tel.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.

Wij feliciteren onze ouders

Martin (Tinus) en Riek
Lenssen-Keijsers
met hun 60-jarig huwelijk op
23 juli aanstaande.
Kinderen en kleinkinderen
Langstraat 20a, Hegelsom

Te koop nieuwe aardappelen,
tuinbonen, biologische augurken,
snijbonen en gele wasboontjes.
Mts. Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.

Gemeubileerde woning te huur.
In het buitengebied van America,
te huur voor korte of langere periode,
volledig gemeubileerde woning.
Voor meer info: 06 15 33 01 23.
Pluimhortensia aanbieding!
Div. soorten: nu 3 voor € 12,00 of 10
voor € 35,00. Op=op. Info zie: www.
veld-tuinplanen.nl. Open zaterdag 23
en 30 juli van 9.30-12.30 uur of bel
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast! 13a) Maasbree.
Computerhulp aan huis. Hbo
ICT-student helpt u met al uw
computerproblemen en vragen.
Snel en correcte oplossing. Voor meer
informatie e-mail: sjoerdheijligers@
hotmail.com tel. 06 45 60 22 02

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl
Biedt zich aan voor PGB-zorg,
huishoudelijke zorg, begeleiding,
verzorging. Info 06 22 57 97 27

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Langs deze weg willen wij
iedereen heel hartelijk bedanken
voor alle felicitaties die wij
hebben ontvangen,
met ons 65-jarig huwelijk.
Het was voor ons dan ook een
GEWELDIGE dag/week.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Gevraagd personeel:
rozenoculeerders en binders.
J. Geurts tel. 06 28 12 24 01

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
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Ad vertorial

“Klanten hoeven maar een paar meter
verder in de straat de kapsalon in te lopen”

Na 28 jaar stopt
Handy Hair Kappers

Jeanne Verdellen stopt met Handy Hair Kappers. Na 40 jaar in het kappersvak, waarvan maar liefst 28 jaar
haar eigen zaak, is het nu tijd voor andere dingen. De winkel Handy Hairshop blijft overigens gewoon bestaan.
Haar man Wiel blijft hierin actief en Jeanne zelf zal er ook nog regelmatig te vinden zijn.

Jeanne Verdellen en Cay Kleeven tijdens de overdracht
Jeannes’ dilemma: als ik er mee stop, hoe kan ik
dan alles netjes achterlaten? De oplossing vond ze een
paar meter verder in de straat. Eigenaar Cay Kleeven
van Praedé Plus, onderdeel van Praedé kappers, bood
uitkomst. Jeanne: “We zijn al jaren buren en toen we
de beslissing hadden genomen om met de kapsalon
te stoppen, hebben we Cay benaderd. Vervolgens
zijn we gezamenlijk overeengekomen dat mijn
huidige klanten terechtkunnen bij Praedé Plus aan de
Loevestraat 1. Ik verwijs onze klanten graag door naar
Praedé Plus, omdat wij denken dat onze klanten zich
daar prettig zullen voelen; gastvrij, op afspraak en ze
worden exclusief en deskundig verwend zodat ze er
nog beter uitzien na een bezoek.”

Praedé Plus – Praedé kappers
Cay Kleeven: “We zijn blij dat Jeanne haar
klanten naar ons doorverwijst. Klanten van Handy
Hair Kappers zijn bij Praedé Plus en Praedé
kappers van harte welkom. Met onze nieuwe
formule Praedé Plus aan de Loevestraat, knippen
we alleen op afspraak. Dit in tegenstelling tot
Praedé kappers aan het Lambertusplein, hier kun
je gewoon binnenlopen.” Hij vervolgt: “Bovendien
leveren we bij Praedé Plus extra verwenservice.
Zo krijgt de klant een grondige analyse van het
haar en de hoofdhuid, hoofdhuidmassage, kleuren stylingadvies en wordt er alleen gewerkt met
high level producten zoals Keune So Pure en La
Biosthétique.
Overeenkomst is dat we op beide Praedéplekken kwaliteit leveren en er zowel vrouwen
als mannen terechtkunnen. Trudy de Swart is het
gezicht van de zaak op de Loevestraat en staat dus
op afspraak klaar om iedereen te verwennen.”
Vanaf 1 september meer tijd om te genieten
Op de vraag wat Jeanne met haar vrije tijd gaat
doen begint ze enthousiast te vertellen. “Na 40
jaar hard te hebben gewerkt en geen opvolging te
hebben gevonden voor de kapsalon, stopt Handy
Hair Kappers toch echt op 1 september 2016.
Vanaf die datum heb ik meer tijd om te genieten
van onze kleinkinderen. Ook heeft een van onze
dochters een boksschool en vind ik het leuk om
daar mee te helpen. Met nog een paar uurtjes in de
Handy Hairshop en de vele hobby’s ga ik me echt
niet vervelen, al zal ik het klantcontact wel gaan
missen. Ik wil alle klanten van Handy Hair Kappers
dan ook hartelijk bedanken en wens Trudy veel
succes. Ik weet in ieder geval zeker dat ze Praedé
Plus gemakkelijk zullen vinden,” besluit ze lachend.

Trudy de Swart,
het gezicht van Praedé Plus

Voor vragen, het maken van een afspraak of de
openingstijden, bezoek www.praedeplus.com of
neem contact op via info@praede.com.

Starters in de regio
Kookstudio De Smidse
Kookstudio
De Smidse
Eigenaren Mieke Hendriks en
Paul Derikx
Adres
Meterikseweg 80a
Plaats
Horst
Telefoon 06 51 45 04 60
E-mail
info@kookstudio
desmsidse.nl
Website kookstudio
desmidse.nl
Sector
Horeca
Start
2 april 2016
Bedrijf

stijlen van koken die er
wereldwijd te bekennen zijn.
Iedere keuken heeft daarbij zijn
eigen specifieke kenmerken. Om
ook de eigen nieuwsgierigheid
te voeden gaan de initiatief
nemers altijd op zoek naar
spannende, vernieuwende
concepten en recepturen.
Vanuit dat perspectief vinden
zij het belangrijk om te werken
met leveranciers, die binnen de
gemeente Horst aan de Maas
actief zijn als ondernemer.
Activiteiten
Daarbij letten ze goed op de
Kookcursussen, kookwork(dag)versheid en beschikbaar
shops, kinderfeestjes en themaheid van de producten. Er wordt
avonden
met de jaargetijden mee
gewerkt en daarbij wordt vooral
Doelgroep
rekening gehouden met de
Iedereen vanaf 8 jaar.
wensen van de gasten.
Alle recepturen zijn thuis te
Onderscheidend vermogen
bereiden zonder dat daarbij
Kookstudio De Smidse is
speciale of professionele
ontstaan uit een passie voor
apparatuur benodigd is. Er kan
koken en vanuit deze passie is de gewerkt worden zonder moeilijk
droom ontstaan om een
te verkrijgen ingrediënten.
kookstudio te beginnen, waar
Kijk voor het aanbod
jong en oud in contact kunnen
cursussen en workshops op
komen met de verschillende
www.kookstudiodesmidse.nl

Genomineerden
ondernemersprijs
bekend
De selectiecommissie van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas heeft
vrijdag 16 juli haar genomineerden voor 2016 bekendgemaakt.
Wapenmakerij Hendrix uit Lottum, Martens Asperges uit Tienray en Linq
Event Group uit Hegelsom maken in november kans op de jaarlijkse prijs.
De selectiecommissie, onder leiding
van Leon Litjens, zag in Michel Hendrix
en Silvie Kempen van Wapenmakerij
Hendrix, Peter, Ron en Suzanne Martens
van Martens Asperges en in Paul van
Rengs van Linq Event Group de meest
geschikte kandidaten voor de nominatie
voor de Horster ondernemersprijs van
dit jaar. Woensdag 13 juli kwamen de
commissie en kandidaten bijeen.
Door middel van een pitch moesten de
kandidaten zich presenteren aan de
commissie, waarna een gesprek volgde.

Zich presenteren met
een pitch
De jury onder leiding van Chris
Buijink bepaalt de uiteindelijke win
naar. Zij doet zelf ook onderzoek naar
de genomineerden. De drie kansheb
bers worden door de jury bezocht en

mogen zichzelf en hun onderneming
presenteren. Ook maakt een interview
onderdeel uit van de jurering.
De Ondernemersprijs Horst aan
de Maas wordt donderdag 24 novem
ber uitgereikt in De Mèrthal in Horst,
die voor de gelegenheid is getransfor
meerd tot feestelijke hal.
Kijk voor meer informatie op www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl

kookstudio
De Smidse
In september starten we met
de volgende cursussen:

- Tapascursus
- Cursus Italiaans koken
Maar je kunt ook bij
ons terecht voor een:

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

- Kinderfeestje
- Vrijgezellenfeestje
- personeelsfeestje
- Vriendenuitje
www.kookstudiodesmidse.nl
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Wat
zeg je?
Een abonnement voor je telefoon, op een
tijdschrift of sportschool: in Horst aan de Maas
heeft 86 procent van de inwoners ergens een
abonnement op. Dit vervolgens delen met een
ander, doet maar 24 procent. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
In Horst aan de Maas hebben de inwoners
vooral een abonnement voor hun telefoon, op
een krant en op een tijdschrift. Ook de tv-gids
wordt bij veel mensen nog thuis bezorgd en
23 procent is lid van de sportschool. Verder zijn
abonnementen op streamingdiensten als Netflix,
HBO en Spotify populair in deze gemeente. Maar
ook het lidmaatschap op de bibliotheek hoort er
voor veel inwoners nog bij.
Als er een abonnement wordt gedeeld, dan

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik deel mijn kranten
abonnement met de buren’
tijdschriftabonnement op. Sportschool en telefoon
is dit in Horst aan de Maas vooral het krante
vind ik niet overbodig”, voegt een ander toe.
nabonnement. “De krant deel ik samen met
“Ik heb geen overbodige abonnementen, als je
een familielid dat in de buurt woont”, zegt een
inwoner. “Mijn schoonmoeder geeft haar Libelles minder geld hebt, ga je vanzelf minderen”, laat
een derde weten.
door aan mij”, geeft een
ander aan. Toch zegt
‘De krant deel ik met familie’
driekwart van de inwo
TipHorstaandeMaas
ners zijn abonnement
is een samenwerkings
‘Met mijn buren deel ik de
niet te delen. Wie een
verband tussen
leesmap’
tijdje krap bij kas zit, kan
HALLO Horst aan de
ervoor kiezen om een
Maas en TopOnderzoek.
‘Mijn schoonmoeder geeft
abonnement tijdelijk op
Voor meer resultaten
tijdschriften aan mij door’
te schorten. Dat doet 83
of aanmelden voor
procent van de mensen.
de volgende enquête,
“Abonnementen op de krant en tijdschriften zijn
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
toch de luxe dingen. Dus die zeg ik dan op”, geeft
Reageren?
een lezer aan. “In zo’n geval zeg ik alleen het
www.hallohorstaandemaas.nl

Ja
24%
Nee
76%
Deel jij
een abonnement?

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

‘Gemeente durft confrontatie Rijdende Rechter niet aan’
Dit is bij mijn weten al de tweede maal dat de gemeente een confrontatie met de Rijdende Rechter niet aandurft.
Een paar jaar geleden werden
de volkstuinders aan de Schoolstraat,
nadat de gemeente eerst de bossages,
die het zicht op de tuinen wegnam,
verwijderd, van hun tuinen verjaagd.
Er moest een speelveld komen. Nu
iedereen kan zien wat er van terecht is
gekomen. Er zijn veel kosten gemaakt,

waar de rekenkamer van de gemeente
maar eens naar moet kijken. Het enige
zichtbare is naast veel onkruid en gras
een hut, waar de politie gelukkig zo
naar toe kan rijden als men drugsge
bruik vermoedt. De gemeente weigerde
medewerking aan een uitzending van
de Rijdende Rechter met dezelfde argu

mentatie, meen ik mij te herinneren.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog
ver en liever profileren de raadsleden
over hoe gezond het wonen is in Horst
en vergeten ze, dat wat voor de verkie
zingen wordt beloofd, niet meer geldt
als het pluche roept. Was het niet een
wethouder die riep: ‘Geen megastallen
in Horst?’ Was het niet een wethou
der die een stuk grond had voor de
volkstuinders, dat volkomen ongeschikt

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

was daarvoor en een rapport daarover
wegmoffelde? En vroegtijdig uit de
politiek stapte en in paprika’s ging? En
ja, daar zien we weer in een stuurgroep
dezelfde gewezen wethouder, dat de
verdreven tuinders van de Schoolstraat
weer wegmoeten, omdat ze hun
volkstuin bij Dendron weer moeten inle
veren. Is de gewezen wethouder zich al
vast aan het profileren voor een nieuwe
baan in de politiek? “We handelen naar

de wet en het zou een beetje vreemd
zijn als we ons moesten verdedigen
in een tv-programma, wanneer we
de wet naleven”, zal wel een slogan
blijven van de gemeente Horst aan
de Maas. Het woord zorgplicht komt
kennelijk niet voor in hun vocabulaire.
Uw volkstuinder Dendron namens
anderen.
Peter Rechsteiner
Meterikseweg 21, Horst
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Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
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www.elektrovanberlo.nl
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
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ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
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Bespreking Poll week 27

Overheidssteun voor gedupeerde tuinders is op zijn plaats
Een kleine meerderheid van de stemmers op deze poll vindt dat tuinders
zelf moeten opdraaien voor de schade die zij hebben geleden als gevolgd
van het noodweer van enkele weken geleden. Zij volgen daarmee de lijn
van staatssecretaris Martijn van Dam die onlangs aangaf geen financiële hulp
te kunnen bieden aan de getroffen boeren. Wel gaat Van Dam kijken hoe
deze situatie in de toekomst te voorkomen is. Door de overvloedige regenval
en hagelbuien van een paar weken geleden zijn veel kassen en stallen
beschadigd en ook de gewassen hebben er onder geleden. Die getroffen

tuinders mogen best een handje geholpen worden vindt de overige 48
procent. Verzekeren tegen deze schade is voor veel ondernemers onmogelijk:
de premies zijn torenhoog en niet alle omstandigheden zijn gedekt.
Sommigen vrezen door de gevolgen van het weer zelfs het voortbestaan
van hun bedrijf. Deze stemmers vragen zich af waarom Nederland niet
het voorbeeld kan volgen van buurlanden Frankrijk en Duitsland waar de
overheid wel al financiële steun en andere noodhulp beschikbaar stelt voor
de wateroverlast.

Geef mij maar een tropische zomer
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

We hebben er even op moeten wachten, maar deze week komt de tempera
tuur toch ruim boven de dertig graden. Eindelijk tropisch zomerweer dus. Maar
niet iedereen vindt dit prettig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
heeft voor de provincies Limburg, Gelderland, Brabant en Overijssel het Nationaal
Hitteplan ingesteld. Advies is om voldoende water te drinken, dunne kleding te
dragen, lichamelijke inspanning ’s middag te beperken en veel in de schaduw
te blijven. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsklachten

ondervinden veel problemen door het warme weer en is het voor hen opletten
geblazen.
Er zijn echter ook mensen voor wie het niet warm genoeg kan zijn. Zij gedijen
juist goed in de hitte en zouden het liefst de hele zomer of nog langer hoge
temperaturen hebben. Ach, en voor sommigen is het gewoon nooit goed. Of het
nu regent of de zon schijnt, zij hebben altijd wat te klagen.
Geef mij maar een tropische zomer. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28) > Stress van vakantiebaantjes is onzin > eens 68% oneens 32%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Veilig zwemmen in Horst aan de Maas
Tijdens de raadsvergadering van 12 juli werd door de SP een motie
ingediend om serieus te kijken naar de mogelijkheden tot de invoer van
een bepaalde vorm van schoolzwemmen. Zowel PvdA als CDA omarmde
deze motie en gezamenlijk kwamen ze tot een nog meer omvattende
motie.
Hierbij roepen ze het college op
om samen met verenigingen, onder
wijs en andere belanghebbenden te
komen tot een ‘actieplan verbetering
zwemvaardigheid’. Deze motie werd

door de gehele raad gesteund.
Als zwemvereniging zijn wij hier
erg blij mee, aangezien de hoofddoel
stelling van onze vereniging al sinds
1959 dezelfde strekking heeft, name

lijk: “De beoefening van het zwemmen,
in de ruimste zin, bevorderen en meer
algemeen te maken.”
Wij zijn ook erg blij dat de raad
niet de regie neemt maar oproept
om samen met verenigingen, onder
wijs en belanghebbenden te komen
tot een actieplan. Met de ervaringen
vanuit stuurgroep ‘De Kasteelsche
Bossen’ weten we dat die aanpak zeer
effectief is. Wij als HZPC pakken dit

dus graag mee op. Het college en de
raad hebben middels de besluitvor
ming omtrent het zwembad en de
nieuw vast te stellen subsidiekaders
voldoende mogelijkheden om dit te
faciliteren en stimuleren.
Namens HZPC wil ik PvdA, SP,
CDA, D66 en Essentie dan ook compli
menteren met dit besluit.
Han Geurts,
voorzitter zwemvereniging HZPC

De grootste in de regio: in groenteplanten,
geselecteerd op ziekte vrije soorten

Vanaf 27 juli aardbeien
plante
Nieuwe perkplanten

n

Groenteplanten
Preiplanten

Herhaalde oproep
Vacature Kinderopvang ’t Nest

Word jij onze nieuwe

oproepkracht?
Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste collega’s
die van aanpakken weten en flexibel inzetbaar zijn.
Ben jij inzetbaar in de dagopvang, het peuterprogramma en
de buitenschoolse opvang en minimaal MBO 4 gecertificeerd?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur uiterlijk 4 augustus a.s. je cv en motivatiebrief naar
info@kinderopvanghetnest.nl t.a.v. Loes van der Sterren.
www.kinderopvanghetnest.nl / 077-3661955
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

brandt
los!
#PrayFor
TheWorld
Zeker 84 doden bij een
aanslag in Frankrijk. De wereld
huilt en in de media gaat het
alleen nog maar over de hel
die zich op 14 juli 2016 in de
Franse stad Nice heeft afgespeeld.
Het startsein voor de aloude
discussie. Waarom krijgt Frankrijk
zo veel media-aandacht?
En waarom Jemen en Irak in
verhouding zo veel minder?
Ik blijf het raar vinden. Het is
verschrikkelijk dat er overal in de
wereld onschuldige mensen
sterven door aanslagen.
Maar ten eerste brengt mediaaandacht al die overledenen niet
terug, niet in Frankrijk, niet in
Jemen en niet in Irak. En ten
tweede is les 1 op de
Hogeschool voor Journalistiek:
hoe dichterbij het nieuws,
hoe hoger de nieuwswaarde.
Cru, maar waar. Die discussie
over media-aandacht veroorzaakt slechts verdeeldheid.
En die verdeeldheid verzwakt
onze samenleving, terwijl we
juist in tijden als deze samen
sterk moeten staan.
Vroeg of laat worden we
allemaal slachtoffer. Soms zijn
we het zelfs al, slachtoffer van
de angst. We gaan bang of
misschien zelfs helemaal niet
meer naar stations, vliegvelden,
concerten of sportwedstrijden.
We leven minder, terwijl alleen
leven de pijn van dit soort leed
kan verzachten. Want pijn doet
het. ‘Where does it hurt?’
vraagt mijn favoriete dichteres
Warsan Shire in een van haar
gedichten over aanslagen aan
een atlas. ‘Everywhere everywhere everywhere,’ fluistert de
atlas. Heel de wereld heeft pijn,
heel de wereld is bang.
En daarom
#PrayIkNietAlleenVoorNice.
Ik #PrayForTheWorld. En daarbij
denk ik vandaag extra aan die
84 overledenen in Nice, zoals ik
vorige week extra dacht aan de
292 doden in Bagdad, Irak en de
week daarvoor aan de 41 doden
in Istanbul, Turkije. Ik verdeel
mijn aandacht zelf wel.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
21 juli 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Start bouwopnames
Griendtsveen
Direct na de zomervakantie wordt
in Griendtsveen gestart met het
inventariseren van de bouwkundige
staat van een zeventigtal woningen en
andere gebouwen. Deze inventarisatie,
de zogeheten nul-meting, wordt uitgevoerd
door twee bouwkundige adviesbureaus
die in gezamenlijk overleg zijn uitgezocht
door de Dorpsraad van Griendtsveen en
de Provincie Limburg. De inventarisatie zal
begin september starten en een week of zes
in beslag nemen. Er wordt vooral gekeken
naar aanwezige vocht- en natschade.
Er wordt een rapport opgemaakt, dat ook
naar de eigenaar/bewoner wordt gestuurd.
Aanleiding
De Mariapeel vormt samen met de Deurnsche
Peel en Groote Peel een uniek gebied op de
grens van Brabant en Limburg. Het gebied
is door de EU aangewezen als een zeer
waardevol natuurgebied, met de noodzaak om
het te behouden en te beschermen (Natura
2000). De belangrijkste natuurdoelstelling voor
de Peelgebieden is herstel van het hoogveen.
Om het hoogveen te herstellen is het belangrijk
om een stabiel waterpeil te krijgen in de
natuurgebieden. Hiervoor zal Staatbosbeheer
een aantal inrichtingsmaatregelen in de
Mariapeel uitvoeren. Uitgangspunt hierbij
is dat grondwaterstandveranderingen in het
natuurgebied niet mogen leiden tot natschade
in het dorp Griendtsveen.
Om in de toekomst mogelijke schadelijke
gevolgen van de stijging van het grondwater
door de inrichtingsmaatregelen in de

Mariapeel te kunnen vaststellen wordt bij een
aantal gebouwen en tuinen in Griendtsveen
een (bouwkundige) opname uitgevoerd. Dit is
door de Provincie Limburg besloten in nauw
overleg met de Adviescommissie Mariapeel
en de Dorpsraad.
Zorgvuldige aanpak
Projectleider en bouwkundige Theo Janssen
is betrokken geweest bij de voorbereiding van
de bouwkundige opnames. Uit de gesprekken
met de Dorpsraad en de Provincie Limburg is
gebleken dat de zorgen omtrent woningen en
grondwaterpeilen zeer serieus moeten worden
genomen.
De inventarisatie die zijn bureau en de mensen
van Ingenieursbureau Wareco zullen uitvoeren
zal zeer zorgvuldig zijn. “Wij weten uit ervaring
waar en waarop grondwater een negatieve
uitwerking kan hebben. We zullen dan ook naar
een groot aantal bouwkundige aspecten kijken
en deze ook met foto’s vastleggen”.
Zo’n onderzoek vraagt de nodige tijd en daarom zullen wij met de bewoners tijdig afspreken
wanneer wij bij hen op bezoek komen.”
Rapport
De gegevens van de inventarisatie worden
verwerkt in een rapport en worden aangeboden
aan de opdrachtgever en de eigenaren en
huurders.
Alle bewoners waar een inventarisatie zal
plaatsvinden worden nog nader geïnformeerd
middels een brief.
Provincie Limburg

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Hofweg 3

Kalendergids 2017
Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal de heer L. Christiaens van FMR Producties bedrijven en instellingen bezoeken om adverteerders te werven
voor de kalendergids 2017. Het staat u vrij om
hier wel of niet op in te gaan.

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2017 tot
1 september doorgeven aan Unit Communi
catie, tel. (077) 477 97 77 of per email:
gemeente@horstaandemaas.nl

Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 13
Griendtsveen
Kanaalweg 6

Horst
Venrayseweg 151
Pastoorsveld 71

Swolgen
Molenstraat 28
Molenzijweg

Meterik
Campagneweg 26
Crommentuijnstraat 47a
Crommentuijnstraat 56

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Adresonderzoek in de gemeente Horst aan de Maas
Aanwijzing toezichthouder
(bevolkingscontroleur)

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur tele
fonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/IDkaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

kom!
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Raadsvergadering 12 juli 2016
Kadernota 2016
Bram Hendriks van Essentie noemt als eerste
spreker het vaststellen van de Kadernota 2016 het
hoogtepunt van het democratisch feest en verwijst
daarbij naar de lege publiekstribune. Hij herhaalt
nog eens het belang van de Kadernota 2016, die
de opmaat is naar de gemeentelijke begroting voor
2017. Bij het opstellen van de Kadernota mogen
alle fracties onderwerpen indienen, die volgens
de verschillende partijen in de begroting moeten
worden opgenomen. Met deze input gaat het
college van burgemeester en wethouders aan de
slag en stelt een concept begroting op. Tijdens de
discussie over de nota dienen de partijen nieuwe
voorstellen in die bijvoorbeeld op recente ontwikkelen zijn gebaseerd, of benadrukken het belang
dat zij zien in het opnemen van eerder voorgedragen onderwerpen. Zo ziet de PvdA graag dat meer
in actieplannen wordt gedacht, wanneer onderwerpen uit de begroting, waarbij externe partijen
betrokken zijn in behandeling worden genomen.
Jos Gubbels zou namens D66 graag een sluitende
begroting zien, waarbij niet meer uit reserves
wordt geput, wanneer gaten gedicht moeten worden. Gubbels houdt vervolgens een lang pleidooi,
waarbij hij inzoomt op verschillende onderwerpen
uit de nota. Hij vraagt het college onder andere om
meer professionele begeleiding bij inburgering van
vluchtelingen en statushouders. Voorzitter Kees
van Rooij grijpt na Gubbels uitgebreide redevoering in en vraagt de volgende sprekers zich toe te
spitsen op de discussie.
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Het CDA maakt zich bij monde van Marcel
Beelen sterk voor een accountmanager bedrijven binnen de gemeente. Ook vraagt hij aandacht voor de recente wateroverlast in relatie tot
het groenbeleid.
De SP ziet volgens Anthony van Baal graag
budget vrijkomen om het schoolzwemmen weer
in te voeren en wil hiervoor een motie indienen.
Hij plonst daarbij echter in het zwemwater van
de plannen van Roy Bouten van het PvdA om
zwemles veel breder in te zetten, ook voor
volwassenen. De partijen slaan op dit punt de
handen ineen en dienen vervolgens gezamenlijk
de motie in. De motie, waarin om een actieplan
verbetering zwemvaardigheid wordt gevraagd,
wordt aangenomen.
Een motie om mensen, die afhankelijk zijn van
mantelzorgen de mogelijkheid te geven om hun
mantelzorgers te belonen met een bedrag van
€ 150 uit de gemeentekas haalt het niet.
Na een toezegging van wethouder Birgit op de
Laak om te bezien of een hogere gemeentelijke
bijdrage aan een dekkende ziektekostenverzekering de minima in Horst aan de Maas ertoe
beweegt om deze aan te vragen (in plaats van
een budgetpolis), trekt SP een motie hierover in.
De concept Kadernota 2016 wordt vervolgens
raadsbreed aangenomen en in oktober krijgt de
raad de Programmabegroting 2017 ter behandeling aangeboden.

idsbeleid
De raad stelt het Integrale Veilighe
2016 -2019 vast

Uitslag RIVM onderzoek
Namens Vereniging Behoud de Parel brengt Andre Vollenberg vanaf het burgerpodium de
uitslag van een onderzoek door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
over de gevolgen van intensieve veeteelt op de volksgezondheid onder de aandacht van de
gemeenteraad. Hij vraagt de raad en het college om serieus naar de uitslag van het rapport te
kijken en daaruit conclusies te trekken met betrekking tot bestaande plannen op het gebied
van intensieve veeteelt in Horst aan de Maas, zoals het Nieuw Gemengd Bedrijf. Hij vindt steun
bij Thijs Lenssen van de SP, die de gelegenheid te baat neemt om tijdens het spreekrecht voor
raadsleden hetzelfde onderwerp aan te kaarten. Bovendien vraagt Lenssen zich af waarom er
niets meer in de raad vernomen is, nadat gebleken is dat de kwaliteit van de ﬁjnstof metingen
te wensen overliet. Hij is benieuwd welke invloed de uitslag van het RIVM rapport heeft op de
structuurvisie en de intensieve veehouderij in Horst aan de Maas.
Een ander geluid komt van Henk Weijs van het
CDA. Hij geeft aan dat het onderzoek niet zo
duidelijk is, dat al bij voorbaat vast staat dat intensieve veeteelt slecht is voor de volksgezondheid. Dit is in tegenstelling tot wat de koppen
in pers doen vermoeden. Hij vraagt in deze om
meer duiding c.q. helderheid.
Wethouder Birgit op de Laak reageert met de
mededeling dat zij de zorgen van de spre-

kers deelt. Zij meldt dat de problemen met de
ﬁjnstof metingen zich niet beperken tot onze
regio, maar zich ook landelijk voordoen. Op de
Laak wacht op de deﬁnitieve uitwerking van
de uitslagen. Vooralsnog levert de uitslag van
het RIVM-rapport geen beleidsvoorstellen op.
Zij stelt voor Horst aan de Maas een doelgericht
vervolgonderzoek voor. Voorzitter Kees van
Rooij meldt dat op 5 oktober een raadsbreed
discussie plaatsvindt over het onderwerp.

De afgelopen 2 weken hebben groepen van
BS De Twister het gemeentehuis bezocht
om kennis te maken met de gemeente(raad).
De grifﬁe legt uit wat de gemeente is, wat de
gemeente doet en wie de baas is. Op 14 juli
werden de leerlingen van groep 7 door de
burgemeester Kees van Rooij verwelkomt.
Inmiddels weten zij, dat niet de burgemeester,
maar de gemeenteraad de baas is.
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olgen vastgesteld
Bestemmingsplan Kerkveld 2 te Sw

Herijking subsidiebeleid
De gemeente heeft bij de verenigingen in Horst aan de Maas het voorgenomen subsidiebeleid
2017 -2019 ter inzage neergelegd om suggesties en reacties te bewerkstelligen. Roy Bouten
(PvdA) vindt het een goed idee om in gesprek te blijven met groeperingen uit de samenleving
inzake het subsidiebudget. Zijn partijgenoot Richard van der Weegen roemt de innovatieve
middelen, zoals de vouchers, waar verenigingen en instellingen gebruik van kunnen maken.
Het sluit volgens hem mooi aan bij de huidige tijd. Volgens hem moet de raad blijven zoeken
naar win-win situaties bij een koppeling tussen het subsidie- en accommodatiebeleid, wat binnenkort ook gaat veranderen.
Loes Wijnhoven van het CDA onderstreept
het voordeel van de externe klankgroep uit de
samenleving, die in het proces een adviesrol
heeft gehad. Ze pleit er ook voor, dat, nadat het
subsidiebeleid in het najaar is vastgesteld, dat
de samenleving er op kan vertrouwen, dat dit
beleid voor een aantal jaren staat en niet dat na
2 jaar alles weer overhoop wordt gehaald. Roy
Bouten en Bram Hendrix (Essentie) reageren

dat het inderdaad niet wenselijk is om dan weer
via een grote inspraakronde alles te veranderen, maar dat de tijd niet 2 jaar stil staat.
Zij pleiten voor een continu geleidelijk proces
van actualisering, dat begint bij de vaststelling
van het beleid in het najaar. Maar eerst gaat de
raad in september inhoudelijk in discussie over
het subsidiebeleid, waarbij de suggesties uit de
samenleving worden meegenomen.

De raad wenst u een inspirerende en gezonde vakantie. De term “de inspirerende raad” is uit de
24 uur sessie met de raad, college en organisatie ontstaan en staat voor de veranderende rol van
de raad, namelijk de raad die inspiratie opdoet door de burger(initiatieven) en hierdoor weer anderen
inspireert. De foto is tijdens de 24 sessie op zaterdagmorgen om 06.15 uur genomen. De raads- en
collegeleden en de afdelingsmanagers hadden eerst het onderdeel “ochtendgymnastiek”, voordat het
ontbijt met de burgers uit Horst aan de maas begon. Dit weer in het kader van de Gezondste Regio.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Fijnstofmetingen Hoogveld nog niet betrouwbaar
Er zijn nog steeds problemen met de fijnstofmetingen op het Hoogveld
in de nabijheid van het toekomstige NGB.
Fijnstof is een vorm van lucht
vervuiling. Tot fijnstof worden in
de lucht zwevende deeltjes kleiner
dan 1/100e millimeter gerekend.
Bronnen voor het ontstaan van deze
deeltjes zijn de industrie, verkeer, en
de intensieve veehouderij. Naarmate

deze deeltjes kleiner zijn, worden ze
steeds gevaarlijker voor de gezond
heid van mens en dier omdat ze ver
in de longen door kunnen dringen
en daar schade kunnen aanrichten.
Recent onderzoek van het RIVM laat
zien dat er een duidelijke relatie is tus

sen fijnstof, afkomstig van de inten
sieve veehouderij, en de verslechtering
van de gezondheid van de omwonen
den. Jaren geleden is er in de omgeving
van Horst een meetpunt voor fijnstof
geplaatst. Eind vorig jaar kregen we te
horen dat er grote vraagtekens waren
bij de juistheid van de metingen van dit
meetpunt. De SP heeft diverse malen,
waaronder afgelopen dinsdag tijdens

de raadsvergadering, aan het College
van B&W gevraagd of dit meetpunt nu
eindelijk juiste meetwaardes afgeeft.
Bij bedrijven waar fijnstofapparatuur
niet betrouwbaar blijkt te werken, is dit
binnen een week opgelost. Nu wachten
we al meer dan negen maanden op
een oplossing.
We waren duidelijk teleurgesteld,
ja zelfs geïrriteerd, dat dit probleem

nog steeds niet is opgelost. Pas na
het reces komt het college met een
plan hoe hier verder mee omgegaan
moet worden. Veel te laat natuurlijk.
We hebben aangedrongen om haast
te maken om dit probleem opgelost
te krijgen. Het gaat tenslotte om de
gezondheid van mensen.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Flexwet: zegen of?
Als we dingen anders willen doen, moeten we durven te veranderen.
Dat klinkt eenvoudig maar de praktijk is soms weerbarstiger.
Kijk eens naar de arbeidsmarkt.
De kloof tussen vast en flex blijft
bestaan. De nieuwe Wet Werk en
Zekerheid (WWZ) heeft die kloof
(nog) niet beslecht. Het ontslagrecht
is eerder ingewikkelder dan soepeler
geworden. De periode van tijdelijke
contracten is teruggebracht van drie
naar twee jaar. Kleine werkgevers

nemen geen werknemers in vaste
dienst aan omdat zij een werknemer
bij ziekte tot twee jaar loon moeten
betalen. Daarbovenop krijgt een
werkgever ook nog te maken met
een transitievergoeding bij ontslag.
MKB’ers nemen geen personeel aan
vanwege te grote risico’s. En andersom
is het voor werknemers heel moeilijk

om een vaste baan te krijgen vanwege
de huiver bij werkgevers. Dit treft
vooral ouderen en lager opgeleiden.
Gevolg hiervan is dat het aantal
ZZP’ers flink toeneemt. Het CDA is
voor een algemene basisverzekering
voor werknemers en ZZP’ers. Breng de
loondoorbetalingsverplichting bij
ziekte voor werkgevers flink terug naar
pakweg een paar maanden. Dan is de
kans dat werkgevers weer personeel
in vaste dienst aannemen groter en

huren ze ZZP’ers minder snel in. Dit zal
ook voor werkgevers en werknemers in
onze gemeente Horst aan de Maas z’n
vruchten afwerpen. Lef met name van
de landelijke politiek is hiervoor vereist.
Geef uw mening hierover aan ons door
en wij wisselen hierover graag van
gedachten met u.
Hay Emonts,
CDA Horst aan de Maas
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Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

REPARATIE EN ACCESSOIRES

illen
Op zonnebre stip
een rod

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

24 juli
MEGA
ROMMELMARKT
Carbootsale Horst

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10
Kerkstraat 1 Hor st 077 398 26 61 www.kruyt zeropt iek.nl

Deelnemen markt zie:

www.carbootsalehorst.nl
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De kadernota
Op 12 juli werd de kadernota behandeld. Wat wil de gemeente in 2017
aanpakken en wat mag het en gaat het kosten?
Logisch dat de kadernota het
coalitieakkoord uitademt. Toch voel
den wij ons als oppositiepartij ook
enigszins gehoord. Vorig jaar luidde
D66 de noodklok over het alarme
rend hoge gebruik en misbruik van
alcohol en drugs onder jongeren
beneden de 18 jaar. We smeekten
bijna om extra actie en middelen
om dit immense probleem aan te

pakken. Kregen we vorig jaar nog
een overwegend “nee”, nu worden
onze zorgen breed gedeeld en is men
zelfs bereid om geld te investeren om
maatregelen te nemen. Dat het in onze
gemeente goed leven en wonen is
staat buiten kijf. Maar toch ziet D66 een
paar dingen anders. We willen eindelijk
een sluitende meerjarenbegroting met
als start 2017. En zonder steeds maar

bijpassen uit de reserves. Ook moet er
nog 3,2 miljoen euro bezuinigd worden.
Uw huishoudboekje en dus ook dat van
de gemeente moet toch op orde zijn?
D66 heeft grote waardering voor de
inzet van de vele vrijwilligers en orga
nisaties die mensen van andere komaf
helpen zich hier thuis te voelen en te
integreren. Maar laten we de dit niet te
veel over aan, én afhangen van vrijwil
ligers? Is dat wel de goede manier?
Wij vinden van niet. D66 vindt verder
dat mensen die de taal spreken sneller

integreren én eerder inzetbaar zijn
op de arbeidsmarkt en dan dus uit de
uitkering kunnen uitstromen. Inzetten
op taal als eerste prioriteit loont dus.
Kansen te over op het gebied van toe
risme en recreatie, met onder andere
Park de Peelbergen, de Maasgaard,
fiets- en wandelpaden in veld, bos en
natuur. Maar er moet een blijvende
zorg zijn voor een aantrekkelijk buiten
gebied. Geen verrommeling. Een ander
speerpunt in onze gemeente is de agri
business en agrofood. Zeker nu deze

sector wat onder druk staat blijft het
van belang om innovatieve initiatie
ven in deze sector te faciliteren en te
stimuleren. Een grote zorg evenwel
blijft het gezondheidsaspect.
Er zijn (nog) te weinig goedkope
huurwoningen. Het Master Plan
Wonen heeft brede steun gekregen.
Toch heeft D66 nog extra aandacht
gevraagd voor huisvesting voor jonge
ren en starters.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

De waan van de dag versus lange termijn
Terwijl de wereld af en toe in brand lijkt te staan, kunnen we in onze
eigen gemeente de balans opmaken aan de vooravond van de zomervakantie. We staan er goed voor, maar moeten scherpe keuzes blijven maken
voor de toekomst.
Het werk in de gemeenteraad
wordt geregeld bepaald door de waan
van de dag. Concrete problemen
of uitdagingen worden besproken
en oplossingen worden gezocht.
Voor Essentie is het daarbij steeds
belangrijk om verder te kijken dan
onze neus lang is. Zijn onze keuzes van

nu ook over pak ’m beet 20 jaar nog
verstandig te noemen? Deze insteek
leidt regelmatig tot discussie en soms
tot een afwijkend standpunt, maar is
dus ook verklaarbaar. Een voorbeeld
betreft woningbouw. We zien allemaal
dat we nu op verschillende plekken een
grotere vraag hebben naar woningen

dan dat er aanbod is. Daar moet zeker
iets aan gebeuren. Maar wel met
verstand, want een huis gaat lang mee.
Daarom moeten we blijven bouwen
naar behoefte, ook op de langere
termijn. De tijdelijke woonconcepten
waar we nu bijvoorbeeld in America
mee gaan experimenteren passen hier
prima in.
Een investering die zeker
voldoende rendement opleveren,
zijn fietspaden. Met name door het
toenemend aantal elektrische fietsen

en de fittere senioren, groeit het
aantal kilometers dat we fietsen flink.
Veilige en comfortabele fietspaden
helpen daarbij. Daarom zetten we in
op het doortrekken van de Greenport
Bikeway vanaf station Horst-Sevenum
richting America. Ook een aantal grote
keuzes dat voor ons ligt, zullen we
met de bril van de verdere toekomst
benaderen. Hoe gaan we om met
accommodaties in de verschillende
kernen, hoe zien ‘t Gasthoês en het
zwembad er in 2035 uit? Dat geldt

ook voor het buitengebied en de
agrarische sector, hoe kunnen we
ons maximaal voorbereiden op de
toekomst? Concrete antwoorden zijn
niet altijd meteen te geven, maar
onze insteek is om het op de lange
termijn verstandig te doen. Dat is
soms best lastig in de politiek, maar
volgens Essentie de juiste insteek.
Wij wensen iedereen een fijne en
veilige zomervakantie.
Bram Hendrix,
Essentie

Actieplan verbeteren zwemvaardigheid
Tijdens de begrotingsbehandeling vorige week dinsdag ontstond op
initiatief van de SP de discussie over het schoolzwemmen. De problemen
die werden aangekaart, namelijk het aantal ongelukken dat gebeurt,
werd breed onderkend, maar met schoolzwemmen wordt volgens ons als
fractie niet het hele probleem opgelost. Daarom hebben we als PvdAfractie tijdens de vergadering een voorstel ingediend om te komen tot een
actieplan verbeteren zwemvaardigheid.
De afgelopen jaren lijkt het
aantal verdrinkingsongelukken flink
toe te nemen. Een deel daarvan is te
wijten aan niet goed genoeg kunnen
zwemmen. Een ander deel is met

zwemles, zoals de meesten van ons
dat gewend zijn, niet te voorkomen.
Denk aan een auto die te water
raakt, mensen die het water in gaan
als ze teveel hebben gedronken en

bijvoorbeeld kramp krijgen of mensen
die in paniek raken.
Schoolzwemmen is wat betreft de
PvdA niet dé oplossing. Scholen zijn
veel tijd kwijt aan het vervoer van
school naar zwembad en het is ook
nog eens duur. Daarom zijn we als
fractie in gesprek gegaan met een
aantal mensen uit het onderwijs en van
verschillende zwemverenigingen, zowel
binnen als buiten onze gemeente.
Het valt ons op hoeveel ideeën
uit die gesprekken komen om de

zwemvaardigheid van onze inwoners
te vergroten, in de breedste zin van het
woord.
Om deze ideeën een plek te geven
en omdat het verbeteren van de
zwemvaardigheid niet alleen goed is
voor het voorkomen van ongelukken,
maar ook bijdraagt aan het tegengaan
van overgewicht en het bevorderen
van gezond bewegen, zijn we blij dat
de overige raadsfracties ons voorstel
hebben omarmd en de motie mee
hebben ingediend. Samen hebben

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

we besloten dat we als gemeente
in gesprek gaan met verenigingen
en onderwijs en komend voorjaar
een actieplan verbeteren
zwemvaardigheid presenteren.
Geen papieren tijger maar een
aantal concrete acties om samen de
zwemvaardigheid te verbeteren.
Heeft u hier ideeën over?
We horen ze graag. Tot die tijd een
fijne vakantie gewenst. Zwem veilig!
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Crist Coppens
LEKKER BARBECUEËN

geldig t/m
zaterdag
1 aug 2016

4 hamburgers en
4 met goud bekroonde worstjes

samen €6,95

Kalkoenschnitzels gemarineerd

4 stuks €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Inzegening strooiveld
Sevenum
Stichting Groengroep Sevenum, de vrijwilligers van de Sevenumse kerk en het kerkbestuur hebben de handen
ineen geslagen om het kerkhof Sevenum te verfraaien. Naast het inrichten van een groene omgeving, wilden zij
mensen ook direct betrekken bij die omgeving.

Jongveedag in
Evertsoord
De 17e Jongveedag Peel en Maas vindt zondag 7 augustus plaats in
Evertsoord. Mts. Hendrix-Janssen opent haar deuren voor publiek. Tijdens
deze open dag vindt de grootste kalverkeuring van Nederland plaats.

Zij zetten hun initiatief met een
bordje kracht bij. “Hopelijk zijn betrokken
mensen ook drager van de gedachte dat
we ons actief moeten inzetten voor de
groene omgeving voor ons eigen wel

behagen en voor de toekomst”, aldus
de Groengroep. De vrijwilligers van de
kerk hebben een uitstrooiveld gemaakt,
waar mensen de as van hun dierbaren
vanaf nu kunnen uitstrooien. Kapelaan

Terrence Ragel opende samen met een
aantal kinderen het groene kerkhof en
strooiveld. Het uitstrooiveld is tegelijker
tijd met de opening ingezegend, waarna
bloemen zijn gelegd.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Een ongeluk veroorzaakt,
wat nu?
Door: Stijn Vos, Van der Putt advocaten
Het kan zomaar gebeuren. U had een zware dag op het werk en rijdt
in uw auto naar huis. De route heeft u al 1.000 keer gereden, de automatische piloot staat aan. U denkt aan de vakantieplannen die u eerder
heeft gemaakt, wanneer u een andere automobilist die van rechts komt
helemaal over het hoofd ziet. Er ontstaat een aanrijding en u bent de
schuldige! U gaat er zonder meer van uit dat uw schade niet voor
vergoeding in aanmerking zal komen. Dat is echter niet altijd juist.
De schade aan uw auto zal door uw
eigen verzekeraar worden vergoed
wanneer u een volledige cascoverzekering of allrisk-verzekering heeft
afgesloten. Wanneer u zelf schuldig
bent aan het ontstaan van een ongeval zal uw eigen verzekeraar in ieder
geval de schade aan uw voertuig
vergoeden. Maar hoe zit het dan
met uw letselschade? Kunt u deze
ergens verhalen? Wanneer u de juiste
verzekering(en) heeft afgesloten kan
ook uw eigen schade in beginsel voor
vergoeding in aanmerking komen. U
heeft de mogelijkheid om naast de
u bekende WA-verzekering voor uw
auto ook een ongevallenverzekering
voor inzittenden en/of een schadeverzekering voor inzittenden af te
sluiten. Een ongevallen verzekering
voor inzittenden is een sommenverzekering. Dat wil zeggen dat een

eventuele uitkering wordt gebaseerd op
vooraf vastgestelde bedragen. Wanneer
u of een inzittende van uw auto ten
gevolge van het ongeval blijvend
invalide wordt of komt te overlijden zal
uw verzekering een percentage van het
verzekerde bedrag uitkeren dat in de
polisvoorwaarden is vastgelegd.
De schadeverzekering voor inzittenden
is een schadeverzekering. Dat houdt in
dat de daadwerkelijk door u of een andere inzittende geleden letselschade zal
worden vergoed. De vaststelling van de
schade vindt meestal plaats op dezelfde
manier als bij een aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit erin dat de
schadeverzekering uitkeert ongeacht
de schuldvraag. Als u uw letselschade
afwikkelt met uw eigen verzekeraar is
het van belang hierbij juridische hulp te
zoeken. De kosten voor deze rechtsbijstand worden over het algemeen

gedekt door uw SVI-verzekering.
Het staat u dus vrij contact op te
nemen met een advocaat. Mocht u
specifieke vragen hebben over dit artikel of letselschade in het algemeen,
neemt u dan kosteloos en geheel
vrijblijvend contact op met een van
onze letselschadeadvocaten. Uiteraard
kunt u ook gebruik maken van onze
gratis inloop spreekuren, op maandag
van 12.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Naast de kalverenkeuring wordt ook
een voorbrengwedstrijd voor de deelne
mers georganiseerd. De jongveedag is
vrij te bezoeken. Naast de wedstrijd kan
men het melkveebedrijf bekijken en is
er een springkussen voor de kinderen.
De jongveedag wordt georganiseerd om
de band tussen kind en dier te bevor
deren. Daarnaast hoopt de organisatie

met het evenement de melkveesector
te promoten. Ook toeleveranciers en
sponsoren zijn aanwezig om bezoekers
te informeren. De eerste kalverenkeu
ring in onze regio vond plaats in 1996.
De jongveedag wordt georganiseerd
door vrijwilligers van Jongveedag Peel
en Maas. Kijk voor meer informatie op
www.jongveedagpeelenmaas.nl

Eerste Kiwanis
Duo-Marathon
De eerste editie van de Kiwanis Duo-Marathon vindt plaats op zondag
9 oktober. Een Duo-Marathon wordt afgelegd in een team van twee
personen, waarbij één fiets wordt gebruikt. Afwisselend fietst één persoon,
terwijl de andere rent. De opbrengst van de duo-marathon gaat naar een
goed doel waarbij kinderen centraal staan.
De Duo-Marathon is een recreatieve
tocht van 30 kilometer, langs kastelen
en landgoederen in het landschap van
Horst aan de Maas. De deelnemers
mogen zelf bepalen wanneer en hoe
vaak ze wisselen tussen rennen en
fietsen. De organisatie geeft aan dat
niet de eindtijd van belang is, maar het
genieten van het landschap in combina
tie met een sportieve prestatie. Er vindt
dan ook geen centrale tijdsregistratie
plaats. Het startsein van de marathon
wordt om 11.00 uur gegeven door
burgemeester Kees van Rooij van Horst
aan de Maas. De deelnemers worden
aan de finish onthaald door wethouder
Bob Vostermans. Start en finish zijn bij

kasteel Ter Horst. Onderweg heeft de
organisatie een aantal drankposten
opgezet. ’s Middags worden van 14.00
tot 18.00 uur van alles georganiseerd
met muziek, schilders, eten en drinken
en een luchtkussen. De organisatie is in
handen van Kiwanis Horst aan de Maas.
Kiwanis is een serviceclub die zich al
vele jaren inzet voor goede doelen
waarbij kinderen centraal staan. Ook de
opbrengst van deze dag gaat volledig
naar een goed doel voor kinderen.
Inschrijven kan via www.inschrijven.nl
Neem voor meer informatie contact op
met Ingrid Stiphout-Sijbers op
06 22 07 83 29 of Leon Weijs
via 06 22 69 43 60.

Landhuis

Americaanseweg
108D Horst

Echte
KANS!
✓ Landhuis op 2000 m
✓ Degelijk én karaktervol gebouwd
✓ Alle voorzieningen op begane grond
✓ Afwerking nog in te vullen
✓ Mogelijk meer grond/bedrijfsruimte
✓ Vrije ligging
2

Aangepaste
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Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 77 | www.putt.nl
vos@putt.nl
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GEPLUKT Martijn Schoeber

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

basis van het drummen mee te geven,”
vertelt Martijn.

Fulltime werken als
filmmaker
In 2013 kocht Martijn, nadat hij
al een aantal jaar wat had ‘geprutst’
met animatiefilmpjes, een spiegel
reflexcamera. Dat was het begin van
zijn grote passie: filmen. Met zijn havo
diploma op zak besloot hij de oplei
ding Audiovisuele Productie aan het
St. Lucas in Eindhoven te gaan volgen,
maar in januari dit jaar maakte hij de
keuze om te stoppen met de opleiding
en fulltime aan het werk te gaan als
filmmaker. “De opleiding bood mij niet
genoeg uitdaging en dat is wel iets wat
ik heel belangrijk vind. Ik kan beter in
de praktijk gaan leren dan dat ik daar
blijf zitten voor alleen een papiertje,”
zegt Martijn. “Misschien wil ik nog
wel wat cursussen gaan volgen, maar
ik verwacht niet dat ik nog aan een
nieuwe opleiding ga beginnen.”

Documentaireserie
Road to Rio

Hij is creatief, drumt bij de drumband van Jong Nederland Horst, maar is bovenal filmmaker in hart en nieren. Hij
werkt als filmmaker en ook in zijn vrije tijd doet hij niets liever dan mooie beelden schieten en monteren. Deze
week wordt Martijn Schoeber (19) uit Horst geplukt.
naar de havo op het Dendron College.
Hij had baantjes in de kas, bij de Albert
Heijn en bij Het Aardbeienland. Op zijn
achtste begon hij met drummen bij de

Martijn is zijn jeugd fluitend
doorgefietst. Onbezorgd ging hij als
kind naar basisschool De Doolgaard
in Horst. Na de basisschool ging hij

drumband van Jong Nederland Horst
en zo’n drie jaar geleden is hij ook les
gaan geven. “Het is ontzettend leuk
om les te geven aan kinderen en ze de

Inmiddels werkt Martijn al een
tijdje bij het bedrijf CityInformation.
Ook doet hij opdrachten voor Personato,
een bedrijf dat nauw samenwerkt met
CityInformation. Op dit moment is hij
daarvoor onder andere bezig met de
documentaireserie ‘Road to Rio’, over
de Nederlandse zwemmer Maarten
Brzoskowski. “Een geweldig project.
De eerste aflevering staat inmiddels
online en die heeft al meer dan 8.000
weergaven,” vertelt Martijn niet zonder
trots. Binnenkort mag hij namens het
bedrijf een minidocumentaire maken,
over Hollands Next Topmodel-winnares
Nicky Opheij. Ook daar heeft hij enorm
veel zin in.
Projecten over mensen zijn de

projecten waar Martijn het meest van
geniet. “Ik wil mensen en hun emoties
filmen en de sfeer echt vastleggen,”
vertelt hij. “Maar niet te zweverig.
Op het St. Lucas vond ik het al vrij
zweverig af en toe. Op filmacademies
is dat nog erger. Overal moet een diepe
gedachte achter zitten. Daar wil toch
niemand naar kijken?”

Video-ansichtkaart
van Horst
Naast het werk bij CityInformation
krijgt Martijn behoorlijk wat opdrachten
voor bruiloften, festivals, bandjes en
bedrijven. “De vraag naar creatieve
filmmakers is erg groot, maar het
aanbod in Horst aan de Maas is laag.
Daardoor komen opdrachtgevers heel
gemakkelijk bij mij uit. Ik heb nooit
echt reclame voor mezelf hoeven
maken.” Martijn heeft het er maar druk
mee. “Soms zelfs een beetje te druk,”
lacht hij. “Maar dan pak ik even een
rustmomentje en dan komt het wel
goed.”
Als Martijn even niet voor zijn werk
aan het filmen is, gaat hij in zijn vrije
tijd weer verder. Hij werkt nu op eigen
initiatief aan een soort video-ansicht
kaart van Horst aan de Maas. “Daarvoor
heb ik laatst al een fragment online
gezet en daar heb ik zoveel leuke reac
ties op gehad, dat ik een vervolg ben
gaan maken.”
Hoe Martijns toekomst er uit gaat
zien, vindt hij moeilijk te zeggen. “Als
dit werk genoeg uitdaging blijft bieden,
blijf ik daar,” zegt hij. “Maar ik wil me
vooral kunnen blijven ontwikkelen.”
Een droom voor een bepaalde filmop
dracht kan Martijn zo niet noemen,
maar een einddoel heeft hij wel: “Ik wil
uiteindelijk nooit meer het gevoel heb
ben dat ik moet werken; alleen maar
opdrachten doen die ik echt leuk vind
en echt mijn eigen weg vinden.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Speelplaats Weisterbeek gepimpt
De kinderen van groep 3-4 van basisschool De Weisterbeek in Horst hebben hun speelplaats een
vrolijkere uitstraling gegeven. Samen met Mart van den Munckhof en enkele ouders toverden zij
maandagmiddag enkele borden om in schilderijen. Enkele weken geleden ontving de al een bijdrage
van het coöperatiefonds van Rabobank. Met deze bijdrage en ideeën van ouders en kinderen wordt de
speelplaats kleinschalig aangepakt om kinderen veelzijdiger en uitdagender te kunnen laten bewegen.
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Dit is mijn club
5/15

BC Vors

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot beugelen, alle takken van sport zijn
vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Horst aan de Maas met vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast
vooruit. In deze aflevering: BC Vors.

damesteam en andere vinden het
alleen maar leuk om tegen ons te
biljarten. We spelen wedstrijden
voor de Nederlandse Biljartbond
en voor de Horst-Venrayse Bond.
Ons wedstrijdseizoen loopt van
september tot eind maart. We spelen
dan twee wedstrijden in de week.”
Willy heeft thuis een biljart staan
waar ze wekelijks een paar uur
traint. “Maar niet zo vaak als Jos.
Hij oefent elke avond. Hij speelt dan
ook in een hogere klasse en hoort bij
de besten in die categorie. Hij kan
ook echt genieten van het kijken
naar andere wedstrijden.”

Mikken op de
eerste plek

Een inwoner van
Broekhuizenvorst die lid wordt
van de biljartclub in Broekhuizen?
Dat was ondenkbaar voor Bèr
Muijsers, oprichter van Biljartclub
Broekhuizenvorst (BC Vors) in
1968. “Bèr was eigenaar van
het café in Broekhuizenvorst en
had al vaker gezegd dat hij een
biljartclub zou oprichten”, vertelt

voorzitter Willy van Vuuren. “Mijn man
Jos, die graag biljartte, had hem al
verschillende keren gevraagd wanneer
die club er dan zou komen. Op een
gegeven moment werd Jos benaderd
door Broekhuizen of hij daar lid wilde
worden. Daags erna was Biljartclub
Broekhuizenvorst een feit.”
De rivaliteit die er toen misschien
bestond tussen de twee clubs, is

intussen verleden tijd. Enkele leden
van de Broekhuizer vereniging zijn
intussen lid geworden van BC Vors.
De club telt nu twintig leden. “Dit zijn
voornamelijk ouderen. We hebben
één jonger lid van begin twintig.
We hebben wel eens toernooien
gehouden waar ook de jeugd aan
meedeed. Daar kregen we goede
reacties op, maar lid worden willen ze

niet. Ik denk dat de meeste jongeren
biljart als een oudemannensport
zien”, zegt Willy. Zij is sinds een jaar
of vijf voorzitter van de vereniging en
biljart zelf zo’n veertien jaar. “Met drie
andere dames vorm ik het enige
damesteam van BC Vors. We spelen
tijdens de competitie ook gewoon
tegen herenteams. Sommige mannen
willen absoluut niet verliezen van een

Willy hoopt met haar dames
team komend jaar de eerste plek te
bemachtigen. “Of we daar iets spe
ciaals voor gaan doen? Nee, alleen
goed spelen”, lacht ze. “We hebben
niet een bepaalde tactiek of rituelen.
We hebben wel een tijdje elk een
kleine Boeddha bij ons gehad tijdens
wedstrijden. Die hadden we gekre
gen van een andere biljartspeler,
die ons toevallig een keer in het café
zag spelen. Door het biljarten heb ik
al veel mensen leren kennen en er
leuke contacten aan over gehouden.
De sfeer tussen de clubs is goed en
voornamelijk de derde helft is altijd
erg gezellig!”
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Vierhonderdste lid
vv Hegelsom
rozendorp lottum WWW.rozendorp.nl

WWW.FaCeBooK.Com/rozendorp

Voetbalvereniging vv Hegelsom heeft onlangs haar vierhonderdste lid verwelkomd. Dit is de uit Hegelsom afkomstige Eef
Wagemans. Het is volgend de club geen toeval dat het vierhonderdste lid een jeugdspeelster betreft, want juist de jeugdafdeling is
flink aan het groeien de laatste jaren, en ook de meiden zijn hierbij
steeds beter vertegenwoordigd. Op de foto krijgt Eef haar ‘jubileumshirt’ overhandigd door Chris van Rens, de voorzitter van de jeugdafdeling van vv Hegelsom.
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fran Willemssen
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik houd wel van muziek en dan vooral
van het geluid van een dwarsfluit.
Dit instrument bespeel ik namelijk
al 3 jaar met veel plezier. Afgelopen
weekend had ik met de harmonie in
Sevenum een Proms-weekend. Het
was een heel leuk weekend met veel
enthousiast publiek. Ik houd niet van
het geluid van een vork die over een
porseleinen bord krast. Daar krijg ik
echt de kriebels van.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een zwarte of grijze Audi. Deze mooie
auto heb ik wel eens vaker voorbij zien
rijden. Maar het is wel een hele dure
auto, dus dan moet ik eerst zorgen voor
een goede baan. Rond mijn achttiende
hoop ik mijn rijbewijs te halen.
Als je getuige zou kunnen zijn van

een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag terug willen naar de
tijd waarin mijn overgrootmoeder nog
leefde. Ze is overleden vlak voordat
ik geboren werd. Mijn zus heeft haar
wel gekend. Ik zou graag met haar
willen praten en haar leren kennen.
Mijn moeder ging vaak naar mijn over
grootmoeder en ze beschrijft haar als
een hele lieve vrouw.
Wat is je favoriete uitgaans
gelegenheid in Horst aan de Maas?
De kermis en carnaval in Sevenum.
Daar is het altijd supergezellig. Het is
leuk omdat het hele dorp er op af komt
en je komt dus iedereen tegen. Ik vier
van kinds af aan al carnaval en de ker
mis woon ik ook al heel wat jaren bij.
Wat zou je nog eens overnieuw
willen doen of beleven?
In 2014 heb ik meegedaan aan ‘Young
Musicians Spread Their Wings’. We
mochten bij dit project in Eindhoven
samen met de koninklijke lucht
macht spelen voor koningin Máxima.
Ook waren er workshops en hierbij

jongeren 17

aan
Fran Willemssen

kwam Máxima ook kijken. Dat vond ik
heel speciaal.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik mijn pop overal mee naartoe
nam. Ook toen ik op een dag naar het
zwembad ging. Alleen toen vergat ik
de pop. Toen was ik heel verdrietig.
Ik was toen ongeveer 4 jaar oud.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
‘Gebrouwen in Limburg’ van Rowwen
Hèze. Dat is een liedje waaraan veel
Limburgse artiesten hebben meege
werkt. Ook ik mocht eraan mee doen.
Ik vond het een hele leuke ervaring.
Wat het extra leuk maakt, is dat ik ook
in de videoclip zit.
Stad of dorp?
Dorp, omdat het in de stad altijd zo
druk is. In een dorp heb je veel ruimte.
Later wil ik dan ook een dorp wonen.
Er zijn in de stad wel veel winkels,
maar ik vind het niet erg om nu met de
trein naar een grote stad te moeten.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een medicijn tegen kanker. Veel te

veel mensen overlijden eraan. Ik denk
zeker dat het mogelijk is, want mensen
worden steeds slimmer.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou eigenlijk gewoon in Nederland
geboren willen zijn, omdat je hier een
echte zomer en een echte winter hebt.
Ook is er bijna geen armoede. Maar als
ik dan toch moest kiezen, dan zou ik
graag in Amerika geboren willen zijn.
Hier zijn veel soaps en films opgeno
men en het lijkt me wel gaaf om daar
dan te wonen.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik hoor vaak van mensen dat ik ‘eey’
voor veel zinnen zet. Als ik er zelf op
let dan merk ik het ook.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik volleybal sinds kort. Al een paar
weken doe ik mee en tot nu toe vind
ik het superleuk. Er is nu zomerstop en
daarna kan ik weer volop volleyballen.
Ik heb een lange tijd gebadmintond,
dat kon ik helaas niet meer combineren
met school. Toen heb ik een paar jaar
niet gesport. Ik wilde toch graag een
andere sport beoefenen en toen koos
ik, mede door mijn vriendinnen, voor
volleybal.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?’
Het leukste vak is biologie, omdat ik
het menselijk lichaam interessant vind.
Ik wil later in het ziekenhuis gaan
werken, dus daarom vind ik het ook
een leuk vak. Het stomste vak vind ik
geschiedenis. De lessen zijn supersaai
en het boeit me ook niet echt.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag en het kamp van het
Jongeren Gilde. Mijn verjaardag omdat
er veel familie en vrienden komen.
Het kamp is heel leuk omdat er veel
activiteiten zijn en we ‘s avonds altijd
gezellig bij het kampvuur zitten.
Als je elke willekeurige persoon zou
kunnen zijn, wie zou je dan kiezen?
Ik zou dan heel even de leider van IS
willen zijn. Dan zou ik het bevel geven
aan alle uitvoerders om te stoppen met
de aanslagen en het geweld. Ik ben
namelijk bang dat het nog een keer uit
de hand loopt. Het komt steeds dich
terbij. In het begin was ik bang dat het
in Nederland zou gebeuren. Nu is die
angst iets minder, omdat ik me besef
dat ik er toch niets aan kan doen.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

OP DE ZOMERCOLLECTIE*
SHIRTS, TOPS EN
BLOUSES
V.A. € 7,50
VESTEN EN TRUIEN V.A. € 10,BROEKEN EN ROKKEN V.A. € 10,-

JURKJES
BLAZERS
JACKS
SCHOENEN

V.A. € 10,V.A. € 15,V.A. € 25,V.A. € 10,-

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

*tenzij anders aangegeven

50% KORTING

Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
2
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Recycle
kampioen
Ik keek vorige week
woensdag naar Nieuwsuur,
de heilige overtuiging van mijn
(inmiddels voormalige)
geschiedenisleraar opvolgend.
Hij preekte namelijk voor het
bijhouden van de actualiteit,
zodat je naar zijn zeggen
“weet wat er speelt in deze
wereld.”
Na wat politiek geklets over
de Brexit, was het daar opeens:
Horst aan de Maas in Nieuwsuur.
Volgens het item gooien inwoners
van onze gemeente gemiddeld
maar 30 kilo per persoon aan
restafval weg per jaar. Daarmee
zitten we ver onder de doelstelling van 2020, waarbij burgers al
het afval gescheiden moeten
inleveren voor recycling, zodat er
jaarlijks niet meer dan 100 kilo
restafval per persoon de oven in
gaat. Ik ging geboeid rechtop
zitten. Horst aan de Maas is dus
goed bezig op het gebied van
afvalscheiding, in tegenstelling
tot een stad als Amsterdam.
Daar wordt 300 kilo restafval per
inwoner verbrand, terwijl er nog
dingen tussen zitten die kunnen
worden hergebruikt, zoals plastic
of textiel. Wat het geheim van
Horst is? Natuurlijk investeerde de
gemeente veel in het gescheiden
ophalen van al dat verschillende
afval. GFT, plastic en papier
worden gratis aan de deur
opgehaald. Maar een speciale
restafvalzak waar burgers voor
moeten betalen, zorgt ervoor dat
mensen nog meer gestimuleerd
worden om daadwerkelijk afval te
scheiden. Aan het eind kwam nog
een hoogleraar Resources &
Recycling aan de TU Delft voorbij,
die zei dat het recyclen van
huishoudelijk afval relatief weinig
zin heeft. Nederlandse burgers
produceren namelijk slechts
8 procent van al het afval dat
verbrand wordt, de overige
92 procent komt uit het bedrijfsleven. Toch vind ik dat we
gewoon door moeten gaan met
recyclen, want spullen verbranden die je kunt hergebruiken is
zonde. Daarvoor loop ik met mijn
lege plastic fles maar al te graag
door het halve huis heen.
Rosanne
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Gratis voetchecks

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Pijnlijke of vermoeide voeten?
Last van uw enkels of knieën?
Heeft u reuma of diabetes?

Kom dan langs op
donderdag 28 juli
Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
T: 077 39 70 197

Lustrum Tuutetrek
Het vijfjarig bestaan van Tuutetrek werd op zondag 17 juli gevierd met activiteiten in het thema van
de staakbonen. In en rondom het centrum van Hegelsom was er van alles te doen. Zo was er een expositie ‘pimp owe Boënepaol’ en gingen amateurkoks de strijd met elkaar aan om het lekkerste recept met
het Hegelsoms boontje. Daarnaast waren er de Hegelsomse wereldkampioenschappen ‘Boënepaol
werpen’.

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl

Orgelconcert kerk Lottum
In de kerk van Lottum vindt op zondag 24 juli een orgelconcert plaats door Cees van der Poel uit Hilversum.
Het concert begint om 16.00 uur.

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.slijterijweijs.nl

11,49

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

100 cl

Vieux
Superieur

16,99
50 cl

BOOMSMA

ESBJÆRG

15,99

11,99

Wilde Vlierbessen
Wilde Bramen

70 cl

9,99

100 cl

100 cl

100 cl

PARADE

20,49

11,99

9,99

100 cl

HAVANA CLUB

Vodka

Añejo Especial

Van der Poel werkt als adviseur op
orgelbouwgebied en verricht onderzoek
naar het befaamde orgel in Zwolle.
Hij gaf in 2007 ook al een orgelconcert
in Lottum, toen samen met de
Lottumse klarinettist Noortje Dijks.

Nu brengt hij fluitist Raymond Honing
mee naar het dorp. Raymond is docent
aan de conservatoria van Amsterdam
en Groningen. Verder speelt en
dirigeert hij bij La Barca Leyden en bij
Nieuw Kamerkoor Delft.

Hoewel de organist boven op
het oksaal zijn concert geeft, zijn de
handelingen te volgen op een groot
scherm voor in de kerk. Bij de ingang
van de kerk wordt voor het concert een
programmaboekje uitgereikt.

Vierjaargetijdenwandelingen

Wandeling in Elsbeemden
IVN De Maasdorpen organiseert dit jaar vierjaargetijdenwandelingen. De derde wandeling vindt plaats op
zondag 24 juli in het natuurgebied Elsbeemden in Sevenum.

LEGNER

100% Jenever
100% Fine

Hartevelt

70 cl

Jonge
Jenever

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

2,50 KORTING

11.49
100 cl

CATTO’S
LIMONCELLO HAYMAN’S
DI FIORITO Old Tom Gin Rare Old ScotchWhisky

Italiaanse
Citroenlikeur

11,49
100 cl

7,99
75cl

2,00 KORTING

FLORYN

Jonge Jenever

BELLUSSI PROSECCO
Vino Frizzante

19.

Ruiterbosch DOOS à 6 FLESSEN
Weskaap, Zuid-Afrika
Diverse soorten
75 cl. Per fles 3,99

99

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= per fles voor 3,33]

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
wk 29-30-31
Aanbiedingen geldig van 18-07-2016 t/m 07-08-2016
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

De zomerbloeiers worden volop
bezocht door zomervlinders, bijen en
vele andere insecten. In de beken
bloeien de waterplanten, bevolkt

door libellen en juffers. De wandeling
loopt door een gevarieerd landelijk
gebied. De wandeltocht vertrekt om
10.00 uur vanaf de laatste onverharde

zijweg rechts van de Maasbreeseweg.
Neem voor meer informatie contact op
met Henny Grouls 077 398 29 71.
(Foto: Peter Hammer)
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Streetpop
op tuinpodium
De Maastrichtse band Rinzo & the Hey Hey Panthers staat zondag 24 juli
op het zomerpodium van café Cambrinus in Horst.

Door de modder voor Alzheimer

Rinzo & the Hey Hey Panthers
noemt haar muziek streetpop. Hun pop
songs herinneren aan de jaren 60
en 70, bleek na de release van hun
debuut-cd Run Run Superman. De vier

koppige band laat zich inspireren door
tal van muzikanten, oftewel van ABBA
tot Zappa.
Het optreden begint om 16.00 uur
en de toegang is gratis.

Bij de Kasteelse Bossen in Horst vond op zaterdag 16 juli de vierde editie van Vera’s Vettige Vijf plaats.
Deelnemers aan deze mudrace legden een parcours vol modder, water en obstakels af om geld op te
halen voor de Alzheimerstichting. Het evenement werd georganiseerd door Vera Versteegen in samenwerking met Jong Nederland, scheidsrechtersvereniging Horst-Venray en Sport aan de Maas. Versteegen
zette de mudrace in 2013 met familie en vrienden op touw vanwege de ziekte Alzheimer bij haar oma.

Alpe d’Hukids disco

Wij zoeken een

Vriendengroep Keumt Good uit Hegelsom fietste en liep een paar weken geleden de Alpe d’Huzes voor het
goede doel. Hun kinderen volgen nu dit voorbeeld en organiseren een disco om geld in te zamelen voor het goede
doel.
De kinderen van ‘Keumt Good
junior’ gaan in het weekend van
zaterdag 17 en zondag 18 september
meedoen aan Alpe D’Hukids: een
vergelijkbaar evenement waarbij de
kinderen met de fiets of te voet een
parcours van ongeveer drie tot vier
kilometer maximaal zes keer afleggen.
Het parcours in Kerkrade is specifiek

samengesteld voor kinderen, met een
kleine klim en een stukje ‘vals plat’.
Tijdens Koningsdag hebben de
kinderen al wafels gebakken en ver
kocht in Hegelsom. Om extra geld in te
zamelen organiseren Manouk Linders,
Imke van der Sterren, Roos van de
Munckhof, Nieke Verheijen, Teuntje en
Neeltje Claessens een feest voor jeugd

van groep 5 tot en met 8. Deze Alpe
D’Hukids Disco wordt gehouden op
zaterdag 23 juli tussen 19.00 en
22.30 uur bij OJC Phoenix in Hegelsom.
Dj-duo Rellem zorgt voor de muziek.
De opbrengsten gaan naar het goede
doel.
Via alpedhukids.opgevenisgeenoptie.nl
kan het team ook ondersteund worden.

Ervaren Tractor chauffeur m/v,
een Logistiek Medewerker m/v
en een Onderhoudsmonteur m/v
Ben jij diegene die wij zoeken?
Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl

Kempweg 15
info@dekemp.nl

5964 ND Meterik

Tel. 077 3982430
www.de kemp.nl

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

La Providence is een modern en zelfstandig zorgcentrum in
Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt cliënten,
op grond van een zorgindicatie, huisvesting, verzorging,
verpleging, begeleiding en/of behandeling aan. Hierbij is het
creëren van een thuisgevoel heel belangrijk. In de zorg- en
dienstverlening van La Providence staan klantgerichtheid,
eenvoud, respect, nakomen van afspraken centraal.
Binnen de afdeling Horeca zijn we per direct op zoek naar
meerdere enthousiaste collega’s voor de functie van:

GASTVROUW / GASTHEER HORECA

12 tot 20 uur per week

+

weekendhulp / vakantiekracht

GASTVROUW / GASTHEER HORECA

gemiddeld 6 uur per week

Wij bieden jou een prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet
opgemerkt en gewaardeerd wordt en waar ambities een kans
krijgen zich te ontplooien.
Interesse?
Bekijk de uitgebreide vacature op www.laprovidence.nl

Zomercarnaval Horst
Voor even was het op zaterdag 16 juli weer carnaval in Horst. Carnavalsliefhebbers verzamelden zich
voor Zomercarnaval bij de Mèrthal om te hossen, springen en mee te zingen met carnavalskrakers onder
leiding van zomerprins Dirk I, -prinses Zowie en adjudanten Noud en Coen. Het feest bij de Mèrthal werd
vooraf gegaan door een optocht van praalwagens.

Kom jij ons team versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
T 077 - 355 56 56
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Agenda t/m 28 juli 2016
do
21
07

vr
22
07

za
23
07
zo
24
07

in samenwerkerking met

Zomermarkt

Magie van Limburg

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 10.00-18.00 uur
Organisatie: oa Huis voor de Kunsten Limburg
Locatie: Toverland Sevenum

Livemuziek

Sprookjestocht

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 11.00-14.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Ernst&Humor
Locatie: start Bosweg Swolgen

Musical Alles Overboord

Zomermarkt

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: basisschool De Twister
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: centrum Broekhuizen

Bijeenkomst EnergieKronenberg

Kunst op vakantie

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: werkgroep EnergieKronenberg
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: meerdere recreatiebedrijven in Horst aan de Maas

Dorpsraadvergadering

Maaskeien schilderen en optreden van duo P&P

Tijd: 20.30-22.00 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Borduurcafé

Orgelconcert

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: H. Gertrudiskerk Lottum

Optreden Velvet Itch en Channel 5

Museumopenstelling met thema ‘het werkkamp’

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Ald Vors Broekhuizenvorst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Alpe d’Hukids disco

Optreden Rinzo & the Hey Hey Panthers

Tijd: 19.00-22.30 uur
Organisatie: Keumt Good junior
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

do
28
07

Bixie- en ponydressuurwedstrijd
Organisatie: PC/ RV De Dravertjes
Locatie: Ruiterterrein Melderslo

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Mega carbootsale

Livemuziek

Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein Horst

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Vierjaargetijdenwandeling
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start Maasbreeseweg Sevenum

Vereniging Slapen in
Limburg

Kunst op
Vakantie
Dertien recreatiebedrijven die
zijn aangesloten bij Slapen in
Limburg openen op zondag 24 juli
hun deuren voor publiek en tonen
voor de vijfde keer kunst in de
breedste zin van het woord.
In totaal nemen meer dan veertig
kunstenaars deel aan de activiteit.
De meesten komen uit Horst aan
de Maas maar een aantal komt van
ver daarbuiten. In het kader van de
gezondste regio is op elke locatie ook
een streekproduct te proeven. Ook
dit jaar wordt er samengewerkt met
Museum de Kantfabriek. Kunst op
Vakantie duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.slapeninlimburg.nl of bel Wietje
Selen op 06 29 20 32 53.

Voorlees
uurtje in
bieb Horst
De 11-jarige Nine Tissen leest op
vrijdag 29 juli voor aan peuters en
kleuters in de Bibliotheek Horst.
De voorleeskampioen van basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst was een van de drie winnaars
van de Horster voorleeskampioenschappen en won de regionale
ronde.
Vanwege haar voorleeskwaliteiten
heeft BiblioNu Nine aangesteld als
Kinderboekenambassadeur voor de
gemeente Horst aan de Maas. Samen
met de boekenambassadeur voor vol
wassenen, directeur Marian van Leth,
en de kinderboekenambassadeur Isa
Jans van Venray bedenkt ze ideeën om
het lezen aantrekkelijk te maken voor
kinderen en probeert op die manier
zoveel mogelijk kinderen aan het lezen
te krijgen. Ook doet ze mee aan allerlei
promotieactiviteiten. Op 29 juli leest
Nine voor van 10.30 tot 11.30 uur.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Promsconcert Sevenum
In Sevenum vond op zaterdag 16 juli een Promsconcert in zaal De Kruisweide plaats. Het concert werd
georganiseerd door Harmonie Unie Sevenum. De avond was onderdeel van een weekend vol muziek,
waarbij de vrijdag in het teken stond van mantelzorgers en mensen die mantelzorg ontvangen en zondag
bedoeld was voor de jeugd. De zaterdag was voor iedereen toegankelijk.
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Medische Religie
zorg

10.30

HALLO voordeelpas

19.15

Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel
bij de volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Pedicure Praktijk Wilmie

Grubbenvorst

anco lifestyle centre

Het LoopCentrum

Praktijk Ik Leer

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hotel Asteria Venray

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

Beej Mooren

Hof van Kronenberg

Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

zondag

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 28 juli 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

service 21

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

De Bekkerie

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

Een kop koffie of thee voor € 1

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Blauwebessenland
€ 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

woensdag
		

Rozenkrans

10.30
09.00

Melderslo
17.30

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal
Die 2 Brüder von Venlo

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

IJssalon De Zeuten Inval

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

DMS-Service

Eén kop koffie of thee € 1

Kinderboerderij Hagerhof

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Logeerhuis Kapstok

Duet Kappers

Lunchroom Lekker Gewoën

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker

Driegangenmenu voor € 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID

Sevenum

5% korting op het hele assortiment

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Eetcafé Ald Vors

zondag
dinsdag
		

HUIS van de STREEK

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Swolgen

10% korting op een diner
voor 2 personen

Brasserie ‘54

€ 17,50 korting op 10 credits

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Lottum

Hostellerie De Maasduinen

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Camps Optiek
19.15

10% korting op de hapjes en
drankjes

Bootcamp Power

Eén gratis consumptie bij de lunch

Kronenberg

10% korting op een behandeling
naar keuze

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

Eén nacht gratis logeren

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

Brasserie ’
54 Venray
O p de un

10% korting op een
schoonheidsbehandeling

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op een set
wimperextensions
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Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

5%
g
kortin ele

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

*niet in comb
ina
Voor meer inf tie met andere ac ties
ormatie: ww
w.brasserie
54.nl

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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Voordeelpas

KOELEN & VRIEZEN
INRUILWEKEN

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

KOELEN & VRIEZEN
INRUILWEKEN
UNIEKE INRUILACTIE MET KORTINGEN TOT WEL €400,Electro World Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor
uw oude en vaak energievretende vrijstaande diepvriezer of koelkast. De korting bij
inruil van uw oude model kan oplopen tot 400 euro op de prijs van een nieuw model.
Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd en gratis geïnstalleerd door onze
bezorgdienst. Ook het gratis ophalen van uw oude diepvries of koelkast is geen
enkel probleem. Ook als dat gebeurt op een andere dag dan de bezorgdag van uw
nieuwe apparaat. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat, en bespaar
honderden euro’s per jaar op uw energierekening!

191
LITER

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label
Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel
Koelkast zonder vriesvaktafelmodel
Diepvrieskist 200 liter
Diepvrieskast 200 liter

A+++

A++

A+

A

B

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

€ 34,27 149
€ 21,85 95
€ 14,72 64
€ 21,16 92
€ 29,21 127

€ 41,40
€ 29,21
€ 19,32
€ 25,76
€ 33,81

€ 57,96
€ 40,71
€ 27,14
€ 36,11
€ 47,15

€ 76,13
€ 53,36
€ 35,42
€ 47,15
€ 61,87

NO
FROST

NO
FROST

195

302

180
127
84
112
147

252
177
118
157
205

331 € 103,73 451
232 € 72,91 317
154 € 48,30 210
205 € 64,40 280
269 € 84,41 367

LITER

LITER

GRATIS

BLENDER VAN BOSCH
T.W.V. €99,-

Vita
FRESH

399,-

699,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

104,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

ZANUSSI

-/-

NU

295,-

INRUILKORTING

204,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

SIEMENS

649,-/-

NU

495,-

154,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

BOSCH

NU

495,-

KOELKAST ZRA33103WA

VRIESKAST GS29NEW30

KOEL/VRIESCOMBINATIE KGE36EW43

r&BTZ4UPSFmNVMUJGVODUJPOFFMCFXBBSWBL
rMFHQMBUFBVTWBOWFJMJHIFJETHMBT
r"VUPNBUJTDIFPOUEPPJJOHLPFMSVJNUF
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

rMBEFOWSJFTWBLLFO
r'SFTI4FOTPSmDPOTUBOUFUFNQFSBUVVS
r7BSJP;POFmEFSVJNUFJTáFYJCFMJOUFEFMFO
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

r7JUB'SFTI1MVTmQSPEVDUFOCMJKWFOMBOHFSWFST
r'MFY4IFMGmVJULMBQCBBSQMBUFBV
r7BSJP;POFmEFSVJNUFJTáFYJCFMJOUFEFMFO
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

ENKELE TIPS OM
ENERGIE TE BESPAREN:
t Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden. Bij voorkeur in een koele ruimte, kelder of garage.

t Ontdooi de toestellen volledig om de drie maanden: een ijslaagje
t Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
van 2 millimeter verhoogt het energieverbruik al met 10 %.
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer t Ingevroren producten kunt u ontdooien in de koelkast. De kou
energie.
die vrij komt wordt gebruikt voor de koeling.
t Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor t Kijk geregeld na of de deur of deksel nog goed sluit. Vormt er
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
zich al snel een ijslaagje dan kan een slecht sluitende deur de
t Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.

verklaring zijn.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ & BETROUWBAAR!

