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Oogsten in Melderslo
Bij Openluchtmuseum De Locht in Melderslo werd zaterdag 20 juli geoogst zoals dit in vroegere jaren gebeurde. In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas wordt er in
de gemeente op verschillende plekken het hele jaar door aandacht besteed aan de oogstmaanden. Zo werd in Melderslo, op een perceel naast het oudste huis, op de oude
manier geoogst met onder andere dorsvlegels en dorsmachines.

Plan terugkeer rust in bossen Toverland
Gemeente Horst aan de Maas heeft de handen ineen geslagen met de Wildbeheer Eenheid Sevenum voor
een zoneringsplan voor de Sevenumse bossen rondom Toverland. Het plan houdt in dat veel commerciële
activiteiten worden verplaatst naar elders en dat er fysieke afscheidingen worden geplaatst in het bos.
Daarmee moet de rust er terugkeren.
In de Sevenumse bossen vonden
de afgelopen jaren steeds meer activiteiten plaats. Op recreatief gebied
werd er bijvoorbeeld veel gewandeld, gefietst, gemountainbiket en
paardgereden. Ook werden er veel
commerciële activiteiten gehouden,
zoals spooktochten, sledehondentochten en quadritten. Dit intensieve gebruik van het gebied zorgde
ervoor dat er veel onrust ontstond
en resulteerde bovendien in een
daling van de wildstand. Daarom
heeft de gemeente besloten om in
samenwerking met de Wildbeheer
Eenheid Sevenum een zoneringsplan

op te stellen, waarin maatregelen
worden genomen om de rust terug te
brengen en de wildstand weer op peil
te laten komen. De kosten voor de
te nemen maatregelen komen uit op
35.000 euro.
In samenspraak met de organisatoren, is besloten om de commerciële activiteiten te verplaatsen
naar het bosgebied bij recreatiepark
De Schatberg. Dat zorgt ervoor dat de
rust in de bossen rondom Toverland
grotendeels terug kan keren.
Naast de rust, hopen de gemeente
en de Wildbeheer Eenheid Sevenum
hiermee de wildstand in het bosge-

bied weer op peil te krijgen. Door
het intensieve gebruik is er de laatste jaren namelijk veel wild verdreven en is ook het aantal aanrijdingen
met grootwild toegenomen. In 2018
weren er zes reeën en twee dassen
aangereden in het gebied. Door de
commerciële activiteiten te verplaatsen naar De Schatberg, waar het
bosgebied natuur-technisch gezien
minder interessant is, neemt de
intensiteit van het bosgebied rondom
Toverland af, waardoor de bossen
in de toekomst weer op natuurlijke
wijze bevolkt kunnen worden door
dieren.

In het proces heeft de gemeente
contact gehad met de organisatoren van commerciële activiteiten. De meeste hebben ingestemd
met verplaatsing naar het bos bij
De Schatberg, alleen de organisatoren
van de sledehondenritten geven aan
niet te willen verplaatsen. Zij geven
aan dat ze naar hun mening geen
overlast veroorzaken. De gemeente
acht het echter noodzakelijk dat ook
deze activiteit wordt verplaatst. Als ze
niet naar De Schatberg willen, dan
moeten ze zelf een alternatieve locatie zoeken, zo stelt de gemeente.
Behalve de verplaatsing van
de activiteiten, is het volgens de
gemeente ook nodig om grote
gedeelten van het bosgebied fysiek
af te sluiten met slagbomen. Op deze
manier is het voor gemotoriseerd ver-

keer niet meer mogelijk om het bosgebied te betreden. De Wildbeheer
Eenheid Sevenum wordt sleutelbeheerder van de slagbomen.
Naast slagbomen, worden er ook
informatieborden geplaatst, om de
gebruikers te informeren over het
gebruik van het gebied. Niet alleen
het bos rondom Toverland, ook het
bosgebied bij De Schatberg wordt
met slagbomen afgesloten. Daar is
voor gekozen om misbruik van het
gebied te voorkomen. Alle commerciële partijen krijgen een gecodeerde sleutel van de slagbomen,
zodat ze het gebied kunnen gebruiken voor hun activiteiten op de afgesproken tijden. Achteraf is zichtbaar
wie de slagbomen op welk moment
heeft geopend en zo kan misbruik
dus gemonitord worden.
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Donker Horst

‘Oorverdovende’ stilte beleven
Hoe was het om 100 jaar geleden, voordat er elektriciteit kwam,
door Horst te lopen? Wat zag, rook
en hoorde je toen? Op die vragen
wil Donker Horst, een evenement in
het kader van 800 jaar Horst aan de
Maas, antwoord geven. Van zondag
13 tot en met dinsdag 15 oktober is
het centrum van Horst drie avonden
lang in duisternis gehuld.
‘Het stilste evenement van
Nederland’, zo promoot Donker Horst,
een wandeltocht door het centrum,
zich. Er wordt namelijk nogal wat
verlangd van de bezoekers: complete
stilte. “We vragen het publiek om
gedurende de route helemaal stil te
zijn”, licht organisatielid Jan Duijf toe.
En voor wie onderweg graag foto’s
wil maken: ook mobieltjes zijn uit den

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.
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www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
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Kim Jacobs en Inge Versleijen
Fotografie
Jos Derks en Sten Jetten
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
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aan de Maas.
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van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
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Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

boze. “Honderd jaar geleden werd
er stroom geïntroduceerd in Horst.
Wij willen die 700 jaar die daar aan
vooraf gingen uitbeelden. Hoe leefden
mensen toen? Wat zag en hoorde je?
Nadat er elektriciteit kwam is het nooit
echt stil meer geweest. We willen
mensen de stilte laten herbeleven.”
Het wordt ook letterlijk donker in
Horst. Er brandt nergens elektrische
verlichting langs de route. Dat betekent bijvoorbeeld dat aanwonenden
worden gevraagd ervoor te zorgen
dat er geen lampen vanaf de straat te

zien zijn. Datzelfde geldt voor ondernemers. “De horeca langs de route
is wel gewoon geopend, maar we
vragen hen dat te doen in de stijl van
toen”, zegt Trudi Riepe, eveneens lid
van de organisatie. “We starten op
zondag om 21.00 uur en de andere
dagen om 22.00 uur, dus we houden
wel rekening met de sluitingstijden
van bijvoorbeeld de supermarkten.”
“Het is overigens niet zo dat de elektriciteit wordt uitgeschakeld”, voegt
Duijf toe. “We vragen alleen aan de
mensen om geen lampen aan te doen.

Aanwonenden, maar ook andere geïnteresseerden, mogen bijvoorbeeld ook
meedoen als figurant of op een andere
manier betrokken zijn bij het verhaal.”
Tijdens de tocht komen bezoekers
figuren uit het verleden tegen. Er is
geen daadwerkelijk spel, alles wordt
in stilte uitgebeeld. Riepe: “En wie wil
mag best even van de route afwijken,
bij een café naar binnen gaan om iets
te drinken en op een later moment
weer instappen.”
Het startsein van het evenement
werd donderdag 18 juli gegeven.

Aan drie figuranten in het spel,
staatssecretaris Raymond Knops,
deken De Graaf Woutering en Gé van
Wegberg, werd een foto overhandigd.
Volgens de twee is Donker Horst
een evenement dat met geen ander
te vergelijken is. “Je koopt een
ticket naar het verleden”, zegt Duijf.
“Mensen worden steeds in groepjes
van maximaal 250 personen
binnengelaten en beleven samen de
‘oorverdovende stilte’.”
Kijk voor meer informatie
op www.donkerhorst.nl

Afvaldump bij huisartsenpraktijk in Horst
Bij huisartsenpraktijk Nieuw Huys aan de Americaanseweg in Horst is in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 juli afval gedumpt. Aan de
achterzijde van het gebouw werd de bouwruimte geopend en een grote hoeveelheid afval in de container gedumpt. Het ging hierbij om spoorbielzen en duiventeeltafval.
Doordat er bij de huisartsen
praktijk momenteel een verbouwing
plaatsvindt, staan er grote
containers op het terrein. Daar
heeft de dader dus gebruik van
gemaakt om zijn afval te dumpen.
De huisartsenpraktijk baalt van de
dumping. “Spoorbielzen behoren

tot chemisch afval”, zegt huisarts
Karin van Rosmalen van de praktijk.
“Daardoor kunnen we het niet
meer zomaar op laten halen en
gaan de kosten voor ons omhoog.”
Van Rosmalen vindt het bovendien
zorgelijk dat iemand het terrein heeft
kunnen betreden. “Dat kan niet zo

maar, dan moet je al over een hek
klimmen of iets dergelijks en dat is
gewoon inbraak.”
De huisartsenpraktijk heeft
op maandag 21 juli op haar
Facebookpagina een oproep gedaan
aan de daders om zich te melden. Ook
aan eventuele getuigen is gevraagd

om contact op te nemen. Tot op
heden zijn er echter nog geen
tips binnengekomen. Als dat zo
blijft, geeft de praktijk aan verdere
stappen te ondernemen. “Als we
donderdag (25 juli, red.) nog niets
hebben gehoord, gaan we aangifte
doen.”

Zomerfinale: afsluiter zomervakantie
draait nog steeds om muziek
Het is een 45 jaar oude traditie in Horst: in de zomervakantie vinden drie dagen lang de Harmoniefeesten plaats op het Wilhelminaplein. Ook dit
jaar is er in het laatste weekend van de zomervakantie, 17 en 18 augustus, een evenement. Maar ditmaal twee dagen op het Lambertusplein en
onder de noemer Zomerfinale.
De organisatie van de
Harmoniefeesten, de Koninklijke
Harmonie van Horst, maakte
enkele maanden geleden bekend
het over een andere boeg te gaan
gooien. De feesten gaan terug van
drie naar twee dagen, waarbij de
Allemansmèrt op vrijdag komt te
vervallen, en verhuizen naar een
ander plein. De Kindermarkt, die
elk jaar duizenden bezoekers trekt,
blijft wel bestaan. De veranderingen
waren noodzakelijk, zeggen Jos
van Rens en Krisje Huijs namens
de organisatie. “We merkten de
afgelopen jaren dat de opbrengsten
terugliepen. De Allemansmèrt

onderscheidde zich niet echt meer
van andere markten en we hadden te
maken met concurrentie van andere
evenementen die georganiseerd
worden. Het is jammer, maar
we hebben besloten daarmee te
stoppen”, zegt Van Rens. Huijs:
“De energie die het kostte om de
feesten te organiseren, woog niet
meer op tegen wat het opbracht.”
Van Rens vult aan: “We willen
allemaal een stukje van dezelfde vlaai
en we hopen door te vernieuwen dat
ons stukje groter wordt.” De naam
Harmoniefeesten vervalt, voortaan
is het Zomerfinale. “We hopen met
een frisse, naam nieuw publiek

te trekken”, zegt Huijs.” De naam
benadrukt dat het nog steeds een
afsluiter van de zomervakantie
is en dat het om muziek draait.”
Het Lambertusplein kwam als nieuwe
locatie in het vizier, door het concert
dat de harmonie er twee jaar geleden
gaf. “Dat was de Slag bij Waterloo”,
zegt Van Rens. “Dat is toen erg goed
bevallen. En doordat we weggaan van
het Wilhelminaplein, krijgt de horeca
daar weer meer ruimte.”
Zaterdag 17 augustus staat in het
teken van muziek. Vanaf 20.00 uur
zijn er optredens van C-Strike en de
Grand Round Band. Deze laatste is
een muziekcollectief dat optreedt

met wisselende gastartiesten.
Ook muzikanten van de harmonie
zullen dan voor een nummer
op het podium staan. Naast de
traditionele kindermarkt, is op
zondag ook de finale van LEF!, een
talentenwedstrijd in het kader van
800 jaar Horst aan de Maas. Zestien
jonge muzikale finalisten komen op
het podium en worden beoordeeld
door een jury bestaande uit Nienke
Wijnhoven, Egbert Derix, Eva Wijnen
en Maikel van Helden. Daarna
zijn er optredens van Kyle Janssen
en Nienke Wijnhoven en band.
Kijk voor meer informatie op de
facebookpagina van Zomerfinale.
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Try-out Nienke Wijnhoven

‘Ik wil iets maken waar
ik trots op ben’
Ze moest een drempel over om haar eigen teksten aan iemand te laten horen. Maar zaterdag 27 juli geeft
Nienke Wijnhoven (21) uit Horst een try-out van haar eigen nummers in muziekcafé Anja ván de Smid in Horst.
“Ik vind het superspannend.”

HALLO-bezorging
in de hitte
In verband met de extreme hitte heeft HALLO-verspreider
Garçon haar bezorgers geadviseerd zo veel mogelijk in de ochtend
en avonduren te bezorgen en hen de gelegenheid gegeven
eventueel uit te wijken naar bezorging op vrijdag. Het kan dus zijn
dat u de HALLO iets later in de bus heeft gekregen.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

TIJDENS DE BOUWVAK GEOPEND!
Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
BARBECUE

COMPLEET
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Houthandel & Timmerbedrijf
Crist
Rene van Coppens
Ophoven v.o.f.
Vóór haar deelname aan The Voice
of Holland kende niemand haar, nu
wordt ze zelfs op straat in Rotterdam
herkend. “Dan denk ik: oh ja, hier
hebben ze natuurlijk ook gewoon
tv.” Ze behaalde de derde plek in de
zangwedstrijd. Aan de ene kant een
zegen, want dan kun je gaan en staan
waar je wilt en zit je niet vast aan een
contract, maar aan de andere kant
is het ook erg moeilijk zegt ze. “Er is
niemand die je bij de hand neemt en
zegt wat je nu moet doen. Je moet zelf
je podium pakken en keuzes maken.
Mensen vragen wel eens of ik nog
contact heb met Anouk (haar coach in
The Voice, red.). Dat is dus niet zo. Of
ze vragen of zij geen album voor mij
kan schrijven. Maar dat wil ik ook niet.
Ik wil mijn eigen album maken. Ik heb
er zelf bewust voor gekozen geen
manager aan te nemen en ben nu dus
zelfstandig ondernemer. Dat betekent
wel dat muziek maken, wat ik het
allerliefste doe, soms op de allerlaatste
plaats komt. Je kunt niet zeggen: ‘En
nu ga ik alleen zingen.’ Er komt meer
bij kijken.”
Het interview vindt plaats in het
café van haar tante Anja (ván de
Smid). Daar vindt zaterdag 27 juli ook
de try-out plaats. Nienke brengt er
samen met haar band enkele eigen
nummers. Ze vindt het superspannend.
“Sowieso vind ik optreden nu veel
spannender dan eerst. Mensen kennen
me van The Voice en hebben een
bepaalde verwachting van me. Kan ik

die dan waarmaken? Het heeft ook
lang geduurd voordat ik iemand mijn
eigen teksten durfde laten lezen.”
Ze stapte heel nuchter in het avontuur
van The Voice. Tot haar verbazing
kwam ze steeds een stapje verder en
belandde uiteindelijk in de finale. “Ik
heb wel altijd in mijn hoofd gehad dat
ik later professioneel wilde zingen.
Dat was een droom en ik had nooit
gedacht dat me dat zou lukken. Dat
denk ik nog steeds. Ik vraag me soms
wel eens af wat belangrijk is in dit
wereldje. De muziek of een meisje met
een knap gezicht dat een beetje kan
zingen?”
Nienke woont nog bij haar ouders
en heeft er bewust voor gekozen
om zich nu helemaal te richten op
het maken van muziek en een eigen
album. Onlangs nam ze enkele nummers op in de studio. “Dat heb ik
gewoon van het geld op mijn spaarrekening moeten betalen”, zegt ze
lachend. Dan serieuzer: “Ik zie dit als
een tussenjaar. Ik heb ruimte nodig
om creatief te kunnen zijn. Ik moet en
zal mijn eigen album schrijven en het
maakt niet uit hoe lang dat duurt.”
Ze vermijdt verjaardagen dan ook het
liefst, grapt ze. “Mensen vragen dan
altijd wanneer mijn album klaar is.
Of ze zeggen dat ik niet te lang moet
wachten, want anders zijn de mensen me vergeten. Maar als ik nu een
‘strontplaat’ uitbreng, zijn de mensen
me ook zo vergeten. Ik wil iets maken
waar ik trots op ben en waar ik hele-

maal achter sta. Je hebt maar één kans
om een eerste indruk te maken en die
neem ik heel serieus. Ik laat me niet
haasten.”
Ze beseft dat het niet gemakkelijk
wordt om een plekje in de muziekwereld te veroveren. Dan is het soms
moeilijk om in jezelf te blijven geloven.
“Daarom dank ik Geert op mijn knieën
dat hij me vertrouwen geeft.” Pianist
en arrangeur Geert Keijsers schreef
samen met Nienke haar eerste nummers. Hij maakt samen met drummer
Stijn Vullings, gitarist Jurian Mooren en
bassist Arthur Geurts deel uit van haar
begeleidingsband op 27 juli. Ze leerde
Geert kennen nog voor haar deelname
aan The Voice. “Mijn opa en oma vierden hun vijftigjarige bruiloft. Ze zijn
helemaal weg van Dorothé Cox (de
partner van Keijsers, red.) en zij trad op
tijdens het feest. Ik heb toen wat liedjes gezongen en na afloop vroeg Geert
of we niet een keer samen muziek
konden maken. Na The Voice hebben
we dat opgepakt. Ik schrijf de teksten
en bedenk daar wat akkoorden bij en
vervolgens maakt Geert de muziek.”
Ze omschrijft de stijl van haar
liedjes als heel gevarieerd. “Het is
een beetje indie-pop, maar soms
ook rock en jazz. Mijn nummers zijn
wel autobiografisch, ik zing over wat
ik meegemaakt heb en die me de
persoon hebben gemaakt die ik nu
ben. Weet je, je kunt nooit iets maken
wat iedereen mooi vindt. Als ík er
maar trots op ben.”

BUDGETBARBECUE!
Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

BEZORGERS
BEZORGERS
GEZOCHT!
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Melderslo rondom St. Odastraat € 9,50
Melderslo rondom St. Odastraat € 9,50
America rondom Hofweg € 9,50
America rondom Hofweg € 9,50
Sevenum rondom Molenstraat € 9,50
Sevenum rondom Molenstraat € 9,50
bedragen per week
bedragen per week

Kleine brand in schuur in Horst
In een schuur van Verhaeg Asperges aan de Kranestraat in Horst heeft op zondag 21 juli rond 14.00 uur
een kleine brand gewoed. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond.
Hoe de brand in de loods is ontstaan kan de brandweer niet zeggen en ook over de schade is er geen

informatie. Wel geeft de brandweer
aan dat het vuur snel onder controle
was. “Het was een klein binnen-

brandje in een schuur”, aldus een
woordvoerder van de brandweer.
“Het was zo bestreden.”

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE
OF INFORMATIEElkeMail
naar bezorgers@garcon.nl
of belbezorgen.
085 071 10 90.
WERKZAAMHEDEN
donderdag
het nieuwsblad HALLO
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum in
Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt cliënten,
op grond van een zorgindicatie, huisvesting, verzorging,
verpleging, huishoudelijke hulp, activiteiten, begeleiding en/of
behandeling. Onze betrokken medewerkers, die zich in kunnen
leven in de cliënt en diens familie, geven aandacht en warme
liefdevolle zorg. Het leefplezier van de cliënt is daarbij leidend,
niet het medisch model. We ondersteunen zoveel mogelijk
de eigen identiteit, zelfstandigheid, normen en waarden en
cultuur van onze cliënten en proberen hen onderdeel uit
te laten maken van de maatschappij. We ontzorgen onze
bewoners op het gebied van proces (regelen) en inhoud (zorg).

Opnieuw poging tot
dieseldiefstal in Sevenum
Bij een Sevenums agrarisch bedrijf aan de Helenaveenseweg hebben dieven in de nacht van donderdag 18 op
vrijdag 19 juli opnieuw een poging gedaan tot het stelen van diesel uit de beregeningspomp. Eerder deze maand
slaagden dieven er al eens in om de beregeningspomp leeg te halen, dit keer werden de dieven vroegtijdig
betrapt en sloegen ze op de vlucht.

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!

GASTVROUW/-HEER
16-18 uur per week / Afdeling Horeca
Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en vind je het
vanzelfsprekend dat je er écht bent voor de cliënt? Denk je in
kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken met
humor en respect voor cliënten en collega’s?
Dan willen wij graag met jou in gesprek.
Kernactiviteiten:
• Serveren van koffie, thee en maaltijden in onze
horecavoorzieningen;
• Alle voorkomende restauratieve werkzaamheden;
• Het bereiden van kleine gerechten en ondersteunende
keukenwerkzaamheden in opdracht van de kok;
• Het ontvangen en verwijzen van bezoekers en bewoners;
• Voorbereiden en serveren tijdens activiteiten, feestjes en andere
gelegenheden;
• Mede beheren en aanvullen van de voorraad;
• Het bedienen van de kassa en afhandelen van kassagelden;
• Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
• Het verrichten van voorkomende facilitaire werkzaamheden.
Functieprofiel:
• MBO werk- en denkniveau m.b.t. horeca of facilitaire
dienstverlening is vereist;
• Je hebt kennis van de basisprincipes van HACCP en serveren;
• Je hebt kennis van de schoonmaakmethoden en je kunt de
eenvoudige schoonmaakapparatuur bedienen;
• De werkzaamheden vinden plaats in verschillende diensten
7 dagen per week tussen 08.00 en 19.30 uur
• Zelfstandig kunnen werken binnen de vastgestelde regels;
• Je hebt een horeca instelling, bent klantvriendelijk en
dienstverlenend;
• Je uitstraling is hartelijk en vriendelijk;
• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal.
Arbeidsvoorwaarden
Werktijden vinden in meerdere diensten tussen 08.00 en
20.00 uur plaats.
Je start met een tijdelijke dienstverband van 7 maanden met de
mogelijkheid tot verlenging.
Naast een passende salariëring (FWG 20) en secundaire
arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou een prettige
werk- en leeromgeving waarbij inzet opgemerkt en gewaardeerd
wordt en waar ambities een kans krijgen zich te ontplooien.
Bij indiensttreding vragen wij je een VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag) te overleggen.
Enthousiast?
Bel voor meer informatie Ine Bongers, telefoonnummer:
077-3555632. Je brief en cv kun je tot en met 1 augustus 2019
mailen aan PO@laprovidence.nl of sturen naar La Providence,
Afdeling P&O, Ursulinenweide 5, 5971 ED Grubbenvorst.
De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 7 augustus.

Kom jij onze teams
versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

Het is al de vierde keer dat het
bedrijf slachtoffer wordt van (poging
tot) diefstal, meldt het op Facebook.
Dit keer sloegen de dieven rond
02.00 uur ’s nachts toe, maar vóór
ze iets konden meenemen, werden
ze betrapt. Na een korte achtervolging konden ze via de Maasbreseweg
vluchten in de richting van Maasbree.
Bij het wegvluchten namen de daders

echter niet alles mee. Enkele jerrycans
en wat gereedschap bleven achter.
Het bedrijf in Sevenum is niet
het enige dat slachtoffer is van
brandstofdiefstal. Een woordvoerder
van de politie geeft aan: “Vanaf
23 juni hebben we zeven meldingen
gehad, met name in de omgeving
Horst en Peel en Maas.” Het is voor
de politie echter ook moeilijk om

hier iets te doen. “Aangezien dit
een uitgestrekt gebied is, kunnen
wij het als politie onmogelijk alleen.
We proberen locaties wat gerichter
in beeld te krijgen, om zo gericht de
surveillance aan te kunnen sturen.
We doen echter ook een beroep op
de agrariërs om zelf maatregelen te
nemen, iets waar ze vaak zelf al mee
bezig zijn.” (Foto: Facebook)

Definitief besluit afsluiting
Afrit 12 na zomer
Rijkswaterstraat neemt na de zomer een definitieve beslissing over de permanente afsluiting van Afrit 12 bij
Grubbenvorst. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten.
In het kader van de aanleg van
de Greenportlane werd enkele jaren
geleden door Rijkswaterstaat (RWS) in
samenspraak met provincie Limburg
besloten dat Afrit 12 na de Floriade in
2012 afgesloten zou worden voor verkeer. Vervolgens zou vijf jaar gemonitord worden wat dit betekende voor
de afwikkeling van het verkeer. Mocht
uit die monitoring blijken dat een definitieve afsluiting niet het gewenste

resultaat heeft, dan zou dit teruggedraaid worden. Rijkswaterstaat
maakte in maart bekend dat zij, als
wegbeheerder van de A73, Afrit 12
bij Grubbenvorst aan het verkeer
wil onttrekken. Dat voornemen riep
veel reacties op, onder andere van
gemeente Venlo, Holland Casino en
de CDA-fractie in de provinciale staten die daar vragen over stelde aan
gedeputeerde staten. Volgens provin-

cie Limburg is het onderzoek gebleken
dat de komst van de Greenportlane
geen effect heeft gehad op de doorstroming en verkeersveiligheid en dat
er geen noodzaak is om de afrit weer
open te stellen. Bij Rijkswaterstaat zelf
zijn twee zienswijzen binnengekomen,
meldt een woordvoerder. Deze worden momenteel bestudeerd, waarna
RWS na de zomer een definitief besluit
neemt.

Eiken hebben het moeilijk
Door de aanhoudende droogte heeft de natuur het ook dit jaar weer moeilijk. Verschillende media berichtten
onlangs over het feit dat bomen het zwaar hebben door het lage grondwaterpeil. Ook in Horst aan de Maas zijn
veranderingen zichtbaar, die wellicht een samenhang hebben met de weersomstandigheden.
Bomen en struiken overleven de
droogte steeds vaker niet. Dit heeft
te maken met het lage grondwaterpeil, waardoor de wortels niet meer
bij het water komen. Dat maakt
bomen kwetsbaar. De vraag of
Horst aan de Maas hier ook last van
heeft, is volgens Andy Liebrand van
Staatsbosbeheer moeilijk te beantwoorden. “Ik heb er geen voorbeelden
van, maar ik heb wel het vermoeden dat het ook hier gaat gebeuren”,
vertelt hij. “De bomen hebben vorig
jaar al een zwaar jaar gehad. Vooral

de eiken hebben het niet makkelijk.
Behalve een tweede jaar van droogte,
hebben ze ook veel last gehad van
rupsenvraat, overigens van een
andere rups dan de processierups.
Het is nog even spannend hoe het
gaat lopen met de eik in de regio.”

Natte natuurparels
Bovendien geeft Liebrand aan dat
Staatsbosbeheer de bomen niet zo
maar kan helpen. “Het is moeilijk om er
echt iets aan te doen. Het Waterschap
is momenteel wel bezig met de aanleg

van Natte Natuurparels. Die moeten
water vasthouden in natuurgebieden en er voor zorgen dat het water
langzaam de bodem inzakt, zodat
het grondwaterpeil bij kan trekken.”
Onder andere bij Broekhuizerbroek
en Kaldenbroek in Horst aan de Maas
liggen al zo’n ‘parels’. Liebrand voegt
toe: “Afgelopen week hebben we hier
bijvoorbeeld een flinke hoosbui gehad,
maar veel water stroomt dan meteen
af. Natte natuurparels moeten dit voorkomen, maar die zijn niet zo maar even
gerealiseerd.”
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GEPLUKT Toos Manders

Ze groeide op in Meterik en na een paar jaar in Horst te hebben gewoond, woont ze daar nu alweer bijna 35
jaar. Ze gaat graag met haar man op vakantie, met Engeland en Italië als favoriete bestemmingen. Verder zijn
haar kinderen en kleinkinderen haar grote trots en heeft ze het aardig druk met vrijwilligerstaken die ze naast
haar werk nog met plezier uitvoert. Deze week wordt Toos Manders-Alards (64) geplukt.
Toos groeide op in een groot gezin
met zeven kinderen en was de enige
dochter in het gezin. “Dat was wel
handhaven, tussen al die jongens”, lacht

ze. “Maar dat is prima gelukt.” Ze ging
naar de basisschool in Meterik. “Het
was de tijd waarin het nog de regel was
dat meisjes naar de huishoudschool

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

moesten om thuis mee te kunnen helpen. Gelukkig kreeg ik de kans om door
te leren.” Op het Peelland College in
Deurne volgde Toos de havo. Daarna
kreeg ze haar eerste baantje, bij de
Nederlandse Kredietbank, waar ze wat
baliewerk deed.
In die tijd leerde Toos ook haar
man Theo kennen. “Bij de Zopo”, vertelt ze. “Dat was de voorloper van de
Niks. Het was de tijd van de rock-’nroll en de Flowerpower en we waren
een beetje opstandig toen. Vanuit
thuis werd ik best vrij gelaten, maar ik
ging me wel wat afzetten van de kerk
toen.” Toos en Theo trouwden in 1973
en gingen toen in Horst wonen. Samen
kregen ze twee kinderen, Saskia en
Jeroen. Inmiddels zijn er zelfs al vier
kleinkinderen: Dani, Tygo, Amy en
Fenna. “Op Amy en Fenna passen we
regelmatig. Dani en Tygo zijn al wat
ouder, maar ook zij komen nog regelmatig bij ons”, vertelt Toos niet zonder
trots. Toos koestert haar familie, iets
dat ook duidelijk wordt uit de twee
familiereünies die ze al eens organiseerde. “Daar heb ik ontzettend veel
werk mee gehad en het gaf ook veel
voldoening”, vertelt ze. “Ik denk er zelf
nog vaak aan terug. In 2009 organiseerde ik de reünie samen met mijn
jongste broer voor de familie Alards,
van vaderskant, en in 2012 hebben we
het kunstje nog eens herhaald voor
de familie Vervoort, van moederskant.

Als ik er op terugkijk waren het twee
prachtige avonden met veel ontmoetingen en verhalen. Er wordt nog vaak
door de familie over gepraat en ook
de fotoboeken worden nog regelmatig
bekeken.”
Nadat de kinderen waren geboren, stopte Toos in eerste instantie
met werken. “Dat was normaal in die
tijd. Van kinderopvang had nog nooit
iemand gehoord. Toen de kinderen wat
ouder werden, wilde ik echter graag
weer wat gaan doen.” Eerst werkte
ze bij verschillende tuinbouwbedrijven. “Toen zag een vriendin ergens
een advertentie voor een ‘cursus voor
herintredende vrouwen’ en die hebben we toen gevolgd”, lacht Toos. “Er
zat een opfriscursus typen bij en we
leerden onder andere tekstverwerken
met de computer.” Met die cursus op
zak ging Toos op zoek naar een baan.
“Ze zochten nog iemand bij De Echo en
daar ben ik toen aan de slag gegaan.”
23 jaar werkte ze er met veel plezier.
“Maar De Echo overleefde de crisistijd
helaas niet. Zo kwam ik als 55-jarige
op straat te staan.”
Niets doen zit echter niet in Toos
haar aard en ze ging op zoek naar iets
nieuws. Al snel kwam ze bij Anytime
Fitness in Sevenum als manusje van
alles weer aan het werk, waar ze nog
steeds 10 uur in de week bezig is.
“Ik poets er, zet de koffie en ik sport
er zelfs drie keer in de week”, lacht ze.
Via Anytime kwam ze in contact met
Fysiotherapie Mulders. “Daar zochten ze
nog een baliemedewerker en daar ben
ik op mijn 60e nog aangenomen, voor
nog eens 10 uur.” Toos vindt het heerlijk om aan het werk te zijn. “Lekker
onder de mensen, contacten leggen en
iets voor anderen betekenen.”
Die liefde voor het werken met
mensen, uit zich ook in alle vrijwilligerstaken die ze op zich neemt. “Ik kan
moeilijk ‘nee’ zeggen”, lacht ze. “Dat

is denk ik het probleem.” Toen Toos
en Theo in 1985 terugverhuisden naar
Meterik en Toos snel genoeg werd
gevraagd voor de dorpsraad, was het
antwoord dan ook vanzelfsprekend
‘ja’. “Daar notuleerde ik de vergaderingen en heb ik meegewerkt aan
veel projecten, zoals de wandelroutes
door Meterik en de realisatie van het
gemeenschapshuis.” In 2004 stopte
ze bij de dorpsraad en maakte ze de
overstap naar het stichtingsbestuur
van het nieuwe gemeenschapshuis
De Meulewiek. “Inmiddels zijn we
alweer bezig met plannen voor een
renovatie van De Meulewiek”, vertelt
ze. Naast dit vrijwilligerswerk, is Toos
onder andere actief als begeleidster
bij De Zonnebloem. “Dat is ontzettend
dankbaar werk. De mensen vinden het
geweldig als je komt. Dat motiveert
me.”
Toos en Theo gaan graag op vakantie, het liefst naar Italië en Engeland.
“In Italië kiezen we de minder toeristische plekken uit. De sfeer daar,
de mensen, het eten, de wijnen, het
spreekt ons allemaal aan”, vertelt Toos.
Met Engeland kwam het stel zo’n twintig jaar geleden voor het eerst in aanraking. “Theo heeft toen voor zijn werk
een jaar in Engeland gezeten en daar
heeft hij goede vrienden aan overgehouden. Ieder jaar zien we elkaar. Deze
zomer gaan we er ook weer heen.”
Toos heeft bovendien een fascinatie
voor de Engelse historie, met name
voor de middeleeuwen. “Ik vind de verhalen mooi en in de Engelse kastelen
komen die weer tot leven.” In de toekomst hoopt Toos dat ze er nog vaker
met Theo op uit kan gaan. “Ik heb het
nu heel druk, maar ik ben 64 en dat
betekent dat het pensioen steeds dichterbij komt”, zegt ze. “Als het eenmaal
zo ver is, hoop ik dat we wat meer tijd
voor onszelf kunnen nemen, om er zo
nog vaker op uit te kunnen.”

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Voor altijd herinnerd in liefde en vriendschap
Voor altijd aanwezig in woord en geest
Voor altijd verbonden door onzichtbare banden
Gekoesterd door velen
Gemist nog het meest.....
Na alle fijne jaren die we met jou mochten beleven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van

John

De vele mooie woorden, prachtige bloemen en fijne kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden
van onze lieve zoon en broer

Marcel Verhaegh
waren hartverwarmend.
Wij willen u hartelijk danken voor de wijze waarop wij samen
afscheid hebben genomen. Dit is voor ons een grote steun geweest.
Fam. Verhaegh

Joep

Os pap & mam, opa & oma

in de leeftijd van 49 jaar.
Mariet en John
Annemie
Correspondentieadres:
Fam. Driessen-Hesen, Vondersestraat 47B, 5961 JR Horst
De crematiedienst heeft dinsdag 23 juli 2019
plaatsgevonden in crematorium Boschhuizen te Venray.

Veul te vroeg oet os laeve

John
bedânkt vur die moëie jaore die geej ós hed gegaeve
Annemie & Fam
Mariet & John
Hïel veul sterkte!

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van

Bert & Tiny
Geerarts-Janssen

Fien Reintjes-Rutten

zijn op 25 juli 2019
50 jaar getrouwd

willen wij u allen hartelijk bedanken.
Uw aandacht en reacties, ook na het overlijden van haar man Hay,
maakten voor haar de laatste maanden waardevol. Fien is na een
voltooid leven, voldaan van ons heengegaan.
Door uw warm medeleven is het afscheid voor ons als familie een
blijvende, dankbare herinnering geworden.
De zes-wekendienst zal gehouden worden op zondag 4 augustus
2019 om 10.30 u. in de Nicolaaskerk in Broekhuizen.
Familie Rutten
Familie Reintjes

Vaan de kammeraoj & aanhang

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van os mam en lieve oma

Yara en Yenthe

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid,
de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.



Geboren op 16 juli 2019
Dochters van
Nick en Yvonne
Maessen-Korstjaans
Zusjes van Ryan
Baron van Aerdtlaan 26, 5973 NP Lottum

Kinderen en kleinkinderen
Melderslo, juli 2019

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven
bij het overlijden van mijn lieve man, ozze pap en trotse opa

Mart van Helden
* 10-6-1941

† 13-6-2019

Het heeft ons goed gedaan en geeft ons veel steun en troost.
Het is fijn om te ervaren dat Mart
ook bij andere mensen geliefd was.
Mien van Helden-Rutten
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Horst, juli 2019
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

Monteur aan huis. Bent u op zoek
naar iemand die een klus voor u op
pakt. Van stopcontact aanleggen tot
schuurtje bouwen. Neem dan contact
op via 06 83 56 68 69 of kijk op
www.monteur-horst.nl
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Dankbetuiging

Mie van de Lisdonk - van Vegchel

Karin & Wil, Eva Stan* en Fleur
Johan & Sandra, Jon Luke en Isa
Claudia & Gerard, Koen Lynn en Britt

Voor verse rabarber, snoep- en
soeptomaten, komkommers,
frambozen, blauwe bessen, perziken
enz. naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Dag en nacht bereikbaar

Getuigen gezocht. Op 17-07 om
18.45 uur is mijn VW Golf beschadigd
aan het Schuitwater in Lottum.
Dader is doorgereden. 06 53 96 68 88.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Te koop blauw bessen na tel.
afspraak P. Kusters Niesweg 5
Hegelsom tel.: 06 17 82 84 19.
Woningstoffeerderij vd Broek.
Voordelige trapbekleding met tapijt va
€ 350,00 incl, tapijt, leggen, zijkanten.
Laminaat voor € 26,95 m2 incl.
leggen en onderfolie. Bel voor gratis
prijsopgave bij u thuis 06 16 37 45 14.
Last van je voeten, onrustige benen?
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
www.sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

THANATOPRAXIE

HAN-MARK
ARENDSE
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL
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Center Parcs

Bezwaar tegen logiesgebouw afgewezen
De bouw van een logiesgebouw voor tijdelijke huisvesting aan de Peelheideweg in America kan doorgaan.
De bezwarencommissie van gemeente Horst aan de Maas heeft het bezwaarschrift van Center Parcs tegen de
plannen, afgewezen. Het College van B&W heeft daarom de vergunning verleend.
Het logiesgebouw komt in de
buurt van twee vakantieparken van
Center Parcs, Het Meerdal en de
Limburgse Peel, te liggen. Van Dijck
Groenteproducties wil er voor een
periode van tien jaar driehonderd
arbeidsmigranten gaan vestigen.
Center Parcs heeft tegen de bouw
bezwaar ingediend bij gemeente Horst
aan de Maas. Zij stelt onder andere
dat de bouw van het logiesgebouw
in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening, omdat het volgens haar
gaat om een complete woonwijk die
in een rustige agrarische omgeving in
het buitengebied verrijst. Ook maakt

het bedrijf zich zorgen om de toename
van het verkeer en vraagt zij zich af of
er wel voor voldoende parkeerplaatsen wordt gezorgd. Gemeente Horst
aan de Maas wees eerder de bezwaren van Center Parcs af, waarna die
naar de bezwarencommissie stapte.
De commissie heeft onlangs de zaak
beoordeeld. Volgens de gemeente
vormt het project geen belemmering
voor de bedrijfsvorming van de recreatieparken. Uit onderzoek blijkt dat er
gemiddeld 64 extra verkeersbewegingen per etmaal zijn, na de komst
van het logiesgebouw. Volgens de
gemeente is dit maar een beperkte

toename. Ook verwacht zij geen extra
geluidshinder voor de recreatieparken. Er worden daarnaast 211 parkeerplaatsen aangelegd, dit is volgens
de geldende parkeernormen van de
gemeente, en het parkeren vindt op
eigen terrein plaats. Omdat het om een
tijdelijke logiesgebouw gaat, geldt de
vergunning voor een periode van tien
jaar. Daarna worden de gebouwen,
die deels op gemeentegrond staan,
afgebroken. Bij de logiesgebouwen
wordt een groenstrook en een wal met
beplanting aangelegd. Daardoor wordt
de bebouwing volgens de gemeente
voldoende in de omgeving ingepast.

Donatie Vorster Hand voor Funpop
Boerderij Vorster Hand uit Sevenum heeft, na 40 jaar witlof telen, de opbrengst van de laatst
geproduceerde biologische witlof gedoneerd aan de organisatie van het muziekfestival Funpop.
Deze laatste oogst werd afgenomen door vaste afnemer Eosta BV en leverde 1.800 euro op. Eosta
besloot vervolgens om dit bedrag te verdubbelen. Het totaal bedrag van 3.600 euro is onlangs door de
hulpboeren van boerderij Vorster Hand aan de organisatie van Funpop overhandigd.

WIJ DOEN ALLES VOOR UW AUTO
AGROBAAN 7 • YSSELSTEYN • WWW.PETERS-IVETON.NL

De bezwarencommissie vindt dat
de omgevingsvergunning terecht is
verleend en wijst het bezwaar van
Center Parcs af. Zij vindt wel dat de

ACB Group steunt
Funpop
ACB Group uit Horst vierde in april het 25-jarig bestaan. Dit gebeurde
onder andere met een inzamelingsactie voor Funpop, het openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit leverde een
bedrag van 2.500 euro op.

Afgelopen jaar is Mart Verstraaten
toegetreden tot de directie van
ACB Group. “Als ACB Group hebben wij
een grote maatschappelijke betrokkenheid bij wat er in de regio speelt.
Om in het kader van ons 25-jarig jubileum Funpop te ondersteunen, was
daarbij een logische keuze. Mensen
met een beperking de kans geven om

WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?

Wegens onze groei en uitbreiding
met het onderhoud en verkoop van
campers zijn wij op zoek naar een
WERKPLAATSMONTEUR
Wil je werken in een klein
en hecht team?
Dan word jij misschien wel
onze nieuwe collega.

naar Funpop te gaan en te laten genieten van muziek, artiesten en andere
activiteiten geeft een enorme voldoening. We zijn dan ook erg verheugd
dat we deze cheque mogen overhandigen. Schenken en teruggeven aan de
maatschappij is iets dat als een rode
draad door de afgelopen 25 jaar van
de organisatie loopt.”

Interieurverzorgster gevraagd
MFC de Zwingel in Melderslo is op zoek naar een
interieurverzorgster voor ca. 10 uur per week.
Werktijden: op maandag morgen een aantal uren en
de overige uren kunnen in overleg ingevuld worden.

Interesse?
Mail dan naar mfcdezwingel@gmail.com
Vragen? Bel met Eric Vullings (beheerder)
06 49 86 51 90.

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

WAT WIJ JOU BIEDEN
Veel afwisselend werk en een prettige
werksfeer. Een vast contract
WAT WIJ WILLEN
Kennis van auto elektronica
en apk bevoegdheid.
Diploma’s zijn fijn, maar ervaring is
nog veel belangrijker.

gemeente beter moet motiveren
waarom afgeweken wordt van het
geldende huisvestingsbeleid voor
arbeidsmigranten.

AUTOBEDRIJF PETERS-IVETON:
SAMEN, VEILIG RIJDEN!

AARZEL NIET EN BEL OF MAIL MET PETER PETERS: TEL. 0478-542 211 • PPETERS@PETERSIVETON.NL

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Verkeerssituatie Doolgaardstraat
Bewoners van onder andere de Doolgaardstraat en betrokkenen bij
de Doolgaardschool werden onlangs onaangenaam verrast door de
aangepaste verkeerssituatie
Het betreft maatregelen die in
2013 (!) vervat werden in het zogeheten Gemeentelijke Verkeers- en
Vervoersplan. De SP heeft via spreekrecht in de gemeenteraad en schriftelijke vragen aandacht gevraagd
voor de problemen die de aanpassingen met zich mee kunnen brengen en ook kritiek geleverd op de
wijze waarop de maatregelen (niet)

gecommuniceerd zijn met de betrokkenen.
De Doolgaardstraat is voortaan
een voorrangsweg en dat kan volgens
bewoners, school en de SP gevaarlijke situaties opleveren, onder andere
rondom basisschool de Doolgaard.
Waar eerst het verkeer afgeremd werd
door de wegen van rechts, waaraan
voorrang verleend moest worden, kan

er in deze situatie op volledige snelheid doorgereden worden.
Het is voor de bewoners van de
Doolgaardstraat niet de eerste keer
dat ze zorgen hebben omtrent de verkeersveiligheid. Eerder is er samen
met de SP met succes gepleit om van
de Doolgaardstraat geen doorgangsweg te maken. Destijds zijn er ook
afspraken gemaakt. Zo mogen bewoners tegenover de school, zeg maar
tussen de twee zebrapaden in, geen
auto’s parkeren op straat. ‘s Morgens
en ‘s middags staat de straat daar

behoorlijk vol met auto’s van ouders
die hun kinderen afzetten en ophalen
van school. Met de aangepaste situatie
nu wordt de snelheid van het verkeer
niet meer afgeremd. Er is toegezegd
dat er tellingen gehouden worden,
maar in verband met de schoolvakantie zal het eind augustus/september pas echt duidelijk worden wat de
maatregelen betekenen.
Volgens de SP is de
Doolgaardstraat niet geschikt als voorrangsweg gezien het grote aantal
woningen, vele verkeersbewegin-

gen ook met oversteken richting
het centrum en de woonwijk achter de school. Beter zou het zijn om
een maximum van 30 kilometer te
laten gelden. Heeft het college die
suggestie inmiddels overgenomen?
Onlangs zijn er namelijk 30 kilometer- borden geplaatst ter hoogte van
de Doolgaardschool. Het ziet er allemaal tot dusver ‘tijdelijk’ uit, dus we
wachten af. Wordt vervolgd.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Jong en wonen: alleen als je rijke ouders hebt?
Stel je voor: je bent net afgestudeerd en je hebt inmiddels een baan.
Je woont al een paar jaar op kamers, maar je bent die feestende nachtbrakende huisgenoten nu wel een beetje zat. Dus op een zekere avond
ga je achter je laptop zitten. Huren, ‘what’s in it for me’?
Al snel kom je erachter dat je
blijkbaar niet zo slecht verdient als
je dacht; met je 2.200 euro bruto
per maand. Want de inkomensgrens van sociale huur ligt helaas op
1.830 euro. Misschien toch huur in de
vrije sector? Je vindt woningen met
prijzen tussen 900 en 1.200 euro per

maand. Moet je dat wel doen? Je wilt
eigenlijk je studieschuld afbetalen,
je weet dat je met een gemiddelde
studieschuld van 21.000 euro redelijk zit, maar het voelt als een ballast. Is zo’n huurprijs dan verstandig?
Dan toch kopen in het mooie Horst aan
de Maas? Kijken naar een hypotheek.

Je kunt met jouw salaris een lening
krijgen van 100.000 tot 150.000 euro.
Je checkt Funda.nl. De eerste optie:
een appartement, met vier kamers
voor 155.000 euro. Ook dat wordt krap.
Je kijkt naar de foto van je ouders op
je kast. Net hun hypotheek afbetaald
en nog even aan het werk. Ook zij
kunnen echt niks missen nu. Over een
jaar moet je uit je kamer. Een partner
om te delen heb je niet. Deze jonge
mensen zijn er genoeg. Drie jaar geleden heb ik met een vriendin deze

trend aan de kaak gesteld. Prijzen
blijven stijgen en er wordt te weinig
gebouwd, ook in Horst aan de Maas.
Hoe komt het? Sociale woningcorporaties verkopen huurwoningen door de
verhuurdersheffing. Private corporaties
en particuliere verhuurders investeren met name in dure huurwoningen,
vanwege de winst. Wat je ook in onze
gemeente ziet, is dat steeds meer
bedrijven, institutionele beleggers en
particulieren een koopwoning verhuren, vaak wel met een hoge huurprijs.

D66+GroenLinks wil gelijke kansen. D66 Limburg onderzoekt of een
lening voor verhuurders mogelijk is.
Landelijk pleiten we voor afschaffing
van de hypotheekrenteaftrek. In de
gemeente gaan we onderzoeken:
wie zijn onze starters en verhuurders? Kunnen we huur stimuleren
door de grondprijs te verlagen?
Jonge mensen verdienen een kans,
ook als ze geen rijke ouders hebben.
Eveline Baas,
raadslid D66+GroenLinks

Bouwvak aktie 22 juli t/m 17 augustus 2019

Horsterweg 42 5975 NB Sevenum
077 4671406 - sevenum@hubo.nl
sevenum.hubo.nl

20% korting op alle
Sikkens en Wijzonol
menglakken
Kijk voor de overige voorwaarden op www.hubo.nl

Een park om
lief te hebben

Bijvoorbeeld op:

SALE
1 item 40%
2 items 50%
3 items 60%
* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.

EvEnEmEntEntips
- 6 juli – 18 aug | Expositie zelfspelende instrumenten
- 27 en 28 juli | Kunstweekend
- 16 - 18 aug | Holland Koi show

www.kasteeltuinen.nl

n
Kinderise!
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Zondag 28-7 open
van 12.00 - 17.00 uur
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Een ﬁetstocht voor 55-plussers in de gemeente Horst aan de Maas!

Fietstocht Beleef de Dag 2019

Sport aan de Maas
Elk jaar leren kinderen om hun grenzen te verleggen samen met Ben Bizzie en
beweegcoaches van Sport aan de Maas.

De ﬁetstocht vindt plaats op woensdag 11 september. De route is ca. 45 kilometer lang.

Chantal en Ruud ondersteunen en begeleiden

gen ze hun Ben Bizzie beweegSTER diploma.

Er zijn twee startplaatsen:

Meerlo: KBO-ruimte Mgr. Jenneskensstraat 7.

de kinderen ongeveer vijftien weken. Waarin ze

“Dit jaar hebben 390 kleuters en 68 peuters hun

1. Voetbalvelden Wittenhorst in Horst.

do. 29 aug. van 10.00 - 12.00 uur.

alle basisbewegingen te leren, zoals koprollen,

motoriek sterk verbeterd. De trots van de kin-

Starttijd tussen 09.30 en 11.00 uur.

Info.: Jan Engels tel.: 0478-691808.

stuiten, vangen en nog veel meer. Aan het eind

deren als ze iets nieuws hebben geleerd, geeft

Melderslo: MFC De Zwingel, do. 29 aug. van

van het traject vieren ze samen met Ben Bizzie

een super voldaan gevoel, elke week weer.”

2. De Wingerd in Sevenum.

10.00 - 12.00 uur. Info.: dhr. L. Jenniskens

en alle ouders een beweegfeestje en ontvan-

Lees er meer over op www.sportaandemaas.nl

Starttijd tussen 10.00 en 11.00 uur.

tel. 077-3982475.

Bij de start ontvangt u enkele lekkernijen voor

Meterik: MFC de Meulewiek, do. 8 aug. van

onderweg en een tegoedbon voor een kop kofﬁe

12.30 - 13.30 uur. Info: Henk Smeets,

met vlaai (alleen inwisselbaar bij uw startlocatie

tel.: 077-3988895.

Hitteplan afvalinzameling actief

gedurende de starttijd). En natuurlijk ontvangt u

Sevenum: KBO-ruimte De Wingerd. zo. 28 juli

De hitte maakt het uitvoeren van zwaar werk moeilijker, zoals bij de inzameling van uw

de ﬁetsroute met activiteitenprogramma. Het

van 10.30 - 12.00 uur. zo. 4 aug. van 10.30 -

afval. Het RIVM heeft het Hitteplan afgekondigd, dat betekent dat wij vanaf 24 juli eerder

inschrijfgeld bedraagt € 6. Op diverse plaatsen

12.00 uur, woe. 14 aug. van 10.00 - 12.00 uur,

inzamelen!

op de route is muziek. Bij Wittenhorst en de

vr. 16 aug. van 14.00 - 16.00 uur. Info.: Piet Thijs-

Wingerd is na aﬂoop muziek en gezelligheid.

sen, tel. 077-4671545.
Bij de inschrijving dien je het inschrijfgeld van

Bij ons beweeg je mee!

€ 6 contant (liefst gepast!) te betalen. U ontvangt

Het thema “Bij ons beweeg je mee!” wordt ver-

dan het Beleef-de-dag-tasje 2019. Deze tas is op

zorgd door Team Sport aan de Maas. Gedurende

11 september het startbewijs.

de dag wordt er aandacht besteed aan het thema.
Deelnemers kunnen zelf meebewegen!

Scootmobielen
De route is helemaal met de scootmobiel te rijden.

Inschrijven

U dient er wel zelf van overtuigd te zijn dat u en uw

De inschrijving begint op 1 augustus. Voor het

scootmobiel in staat zijn om de route van 45 km

aanmelden is geen aanmeldkaart nodig. Wilt u

te volbrengen. Op de route zijn oplaadpunten.

meeﬁetsen, dan kunt u zich aanmelden op de

Deelname is op eigen risico. In geval van nood

volgende plaatsen, tegen betaling van € 6:

kunt u altijd contact opnemen met de organisatie.

Gemeentehuis Horst aan de Maas

Bus

Tijdens kantooruren. Inschrijven kan hier van

Kunt of wilt u niet ﬁetsen, maar wilt u deze dag

1 augustus tot 7 september.

toch meebeleven? Dan kunt u zich aanmelden

America: Ger Cuppen, Kabroekstraat 31,

voor de bus. Dat kan van 7 t/m 26 augustus bij

America, tel.: 077 - 4641938. 19 t/m 31 aug.

Huub Raassens (06-53936906). Iedere dag van

dagelijks (voormiddag).

10.00 tot 12.00 uur. Afhankelijk van de aanmeldin-

Het afval wordt bij het actief Hitteplan vanaf

geboden. Dit mag al vanaf 21.00 uur de dag

Broekhuizen: Gemeenschapsruimten Naesen-

gen vertrekt de bus vanuit Sevenum en/of Horst.U

06.00 uur ingezameld i.p.v. 07.00 uur.

voorafgaand aan de inzameling.

hof, do. 28 aug. van 11.00 - 12.00 uur. Info: Mien

wordt daarover later persoonlijk geïnformeerd. Het

Het afval mag aangeboden worden op de dag

Knoop de zak van het keukenafval dicht en

Colbers. Tel.: 077 - 4632139

inschrijfgeld betaalt u op de dag zelf bij het instap-

voorafgaand aan de inzameling dag vanaf

biedt het ín het emmertje aan.

Griendtsveen: Arnold Buijs, Pastoor Hendriks-

pen. U ontvangt dan onderweg de tas met inhoud.

21.00 uur.

Sluit de deksel van uw container(s) en biedt

Op afspraak, vanaf medio aug. tot 2e week sept.

Tips en opmerkingen

Als het RIVM het Hitteplan intrekt, zal onze

de straatkant aan.

Grubbenvorst: KBO-ruimten Grootoord, Zumpel

Deelname is op eigen risico. Zorg dat uw ﬁets in

afvalinzameling de volgende dag weer vanaf

Plaats de containers zo dicht mogelijk bij elkaar

34. Woe. 28 aug. van 18.30 - 19.30.uur. Do. 5

orde is. Neem eventueel uw accu-oplader mee.

07.00 uur starten. Wij zullen je hierover informe-

(verzamelplek).

sept. van 18.30 - 19.30 uur. Info: Sjef Sijben,

Neem de verkeersregels in acht en volg strikt

ren. Houd de berichtgevingen in de gaten.

tel. 077-3662055 of 06-81184322.

de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Hegelsom: Wienes Plaats, Hagelkruisweg 20.

Let op de weersverwachting en pas daar uw

Hoe kun je als inwoner helpen aan een

ner en voor de beladers, zo goed mogelijk te

ma. 26 aug. van 09.00 - 12.00 uur. di. 27 aug.

kleding op aan.

vlotte inzameling?

laten verlopen. Wij vragen begrip tijdens deze

Zorg dat het afval vóór 06.00 uur staat aan-

weersomstandigheden.

straat 23. Tel.: 0493-529351 of 06-27104170.

container(s) met het handvat en de wielen naar

van 09.00 - 12.00 uur. do. 29 aug. van 09.00 12.00 uur.

Organisatie

Kronenberg - Evertsoord: Gemeenschapshuis

Werkgroep Beleef de Dag, waarin vertegen-

De Torrekoel. Di. 3 sept. van 10.00 - 12.00 uur.

woordigers van de KBO’s Horst en Sevenum,

Vr. 6 sept. van 10.00 - 12.00 uur.

de Zorggroep, de gemeente Horst aan de Maas

Info: Franca Sijbers, 077-4673061.

en Sport aan de Maas. En ondersteunt door de

Lottum: Gemeenschapshuis Smetenhof

Gezondste Regio 2025. Voor informatie kunt u

Di. 20 aug. van 10.00-11.30 uur. Info: Anita Meel-

contact opnemen met Huub Raassens, telefoon

kop, 077-4632338

06-53936906.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Wij proberen de inzameling, voor jou als inwo-

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

America

Schoolstraat 51a (Grad

Melderslo

Lorbaan 17

Roosenstraat)

Herenbosweg 36a

Hofweg 61 (gepubliceerd op

Wilhelminaplein 8

Meterik

gemeentepagina en

Het Veldje ong.

Hazenkampweg 21

staatscourant op 5 juli 2019!)

Energiestraat 16

Crommentuijnstraat 62

Grubbenvorst

Veld-oostenrijk 28

Sevenum

Raaieind 3

Haagweg 3

Ulfterhoek 22

Hegelsom

Kronenberg

De Vorst 1

Bosstraat ong.

Kulbergweg 8

Kleefsedijk 29a

Bosstraat 21

Lottum

Maarten de Vriesstraat 2

Horst

Hombergerweg 84

Hazenhorstweg 10

Kasteellaan 1a

Meerlo

Swolgen

Deken Creemersstraat 44 a

Hogenbos 14

Kasteelweg 5

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Hoe lager de schuld is,
hoe beter’
Sinds 2015 kent Nederland het sociaal
leenstelsel. Studenten kunnen geld lenen om
studie-, reis- en huisvestingskosten te betalen. Die schuld moet binnen 35 jaar worden
terugbetaald. Dat veel studenten zo hun werkzame leven met een schuld beginnen, is voor
veel mensen een punt van kritiek. Een meerderheid van de inwoners van Horst aan de
Maas, 43 procent, vindt dan ook dat jongeren
gratis moeten kunnen studeren. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Het leenstelsel verving in 2015 de zogenaamde prestatiebeurs. Wanneer de student
binnen de gestelde termijn van tien jaar een
diploma haalde, dan werd de eerste vier jaar
dat de student studiefinanciering kreeg omgezet
van een lening naar een gift. Veel mensen vinden dat jongeren de kans moeten krijgen om te
kunnen studeren, zonder belemmerd te worden
door een studieschuld. “Bij succesvolle afronding

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
19%
Oneens
38%

schuld lager.”
van de studie val je wellicht onder de hogere
Anderen vinden het juist goed dat studenten
salarissen en heb je vaak een betere rechtseen stok achter de deur hebben en niet ‘eeuwig’
positie en meer kansen op werk”, zegt deze
student zijn. “De lening is bedoeld om de studie
inwoner. “Dan ben je de potentiële belastingaf te maken, ook als de ouders dit niet kunnen
betaler van de toekomst en via die weg kan de
betalen. Met de lening
overheid haar geïnveskunnen ze een zo hoog
teerde geld in de student
mogelijke studie afronweer terugverdienen.”
‘Geen ‘eeuwige’ studenten’
den. Gefinancierd door
Een ander voegt toe:
‘Zo zijn er geen belemmeringen’ gemeenschapsgeld. Dat
“Studenten bouwen nu
mogen ze netjes terug
een torenhoge schuld op,
‘Het moet betaalbaar blijven’
betalen en ook wat rente
juist op het moment dat
betalen is geen prozij financieel zelfstandig
bleem. Als ze een huis
worden. Zij groeien daarkopen, dan betalen ze toch ook rente.”
door waarschijnlijk op met het idee dat schulden hebben normaal is en erbij hoort. Ook heeft
TipHorstaandeMaas is een
de schuld gevolgen voor het verkrijgen van een
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
lening voor het kopen van een huis. Dit lijkt mij
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
niet wenselijk. Hoe lager de schuld is, hoe beter, resultaten of aanmelden voor de volgende
en als er geen rente wordt gerekend, blijft de
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Eens
43%

Studeren
moet gratis?

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

Ingezonden brief

Maaslijn verbeteren: waterstof in plaats van elektrificeren
De provincie heeft via een burgertop een actie gestart om burgers
meer inspraak te geven. Een daaruit voortgekomen werkgroep werkte
aan ‘milieubewust ondernemen”. Één voorstel was de Maaslijn te
verbeteren, maar ook om deze niet te elektrificeren, maar over te gaan
op waterstofgedreven treinstellen. Met groene waterstof uiteraard. Er is
een groot aantal voordelen. Een snel besluit is nodig. Elke dag doorgaan
met elektrificeren kost onnodig geld. Deze kans op een waterstof
economie mag niet verloren gaan.
Waterstofgedreven treinen zijn
al ontwikkeld. Een goede mogelijkheid om een waterstofinfrastructuur
op te bouwen. Zonder vertraging
verder verbeteren van de Maaslijn
biedt hier een unieke kans. Een paar

van de voordelen: Het opzetten van
de waterstofinfrastructuur en economie met nieuwe kennisopbouw.
Waterstof kan geproduceerd worden
uit lokale groene stroom. Een echte
groene Maaslijn. De gegarandeerde

SALE

afzet van waterstof aan deze trein
biedt een afzet garantie voor de
productie-eenheden. Natuurlijk kost
veranderen geld, maar de besparing om niet te elektrificeren scheelt
aan investering meer dan 100 miljoen, genoeg voor een paar stations
in Grubbenvorst. Ook kunnen van dat
geld ruim voldoende waterstofproductielocaties worden gebouwd. Door het
niet aanbrengen van de bovenleiding
blijft de trein verscholen in het landschap. Niet aanbrengen van de bovenleiding en verdeelstations spaart het
milieu door minder ijzerproductie en
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PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

is veel goedkoper. Ook geen onderhoud en storingen. Deze kleine start
van een regionale waterstofinfrastructuur kan uitbouwen met streekvervoer
en lijnbussen, lokaal vrachtvervoer
en waterstofgedreven personenwagens. Nog te ontwikkelen? Nee hoor.
In Noord-Nederland zijn de plannen
voor waterstoftreinen al in ontwikkeling. Waterstof gedreven treinen,
bussen en vrachtwagens rijden al.
De personenwagen op waterstof rijdt
(even duur als een tesla maar een
grote actieradius). Waterstofproductie
uit stroom is een bewezen techniek.

De politiek steunt dit. Begin juli heeft
de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept
een waterstofprogramma op te zetten. Net als de burgertop werkgroep
voorstelde. Ook in de raad van Horst
aan de Maas is waterstof al aan de
orde geweest. Limburg mag deze
kans met de Maaslijn als zekerheid,
niet missen en Horst aan de Maas
moet proberen daarin een rol te
spelen.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

25
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 28

Sportpark Meterik enige optie voor voetbalclubs
Voetbalclubs AVV America en RKSV Meterik praten al enkele jaren over
een fusie tussen de twee verenigingen. De wens van beide clubs is om een
gezamenlijke, nieuwe accommodatie tussen de twee dorpen te realiseren.
De voorkeur van de gemeente is om het sportpark van Meterik op te
knappen als gezamenlijk sportpark voor AVV America en RKSV Meterik.
De leden van de Americaanse club zien dit echter helemaal niet zitten.
Begrijpelijk, vindt 52 procent van de stemmers. Door op een andere plek een
nieuwe accommodatie te bouwen, kies je voor neutraal terrein en kun je een
nieuwe start maken. Kies je voor één van de al bestaande sportparken, dan

heeft de vereniging uit het andere dorp misschien het gevoel een bezoeker te
zijn.
Aan de andere kant moeten sentimenten niet de overhand krijgen, vindt
de overige 48 procent. Je kunt wel een gloednieuw onderkomen bouwen,
maar wat gebeurt er dan met die andere twee? Daarbij, kies je voor een
bestaand park, dan kan de fusie misschien ook sneller worden gerealiseerd.
Tom Smits reageert op Facebook: “Neem het voorbeeld van SV United. In
Wanssum het sportpark gerenoveerd, Meerlo verkast naar Wanssum, geen
enkel probleem!”

De natuur is voor iedereen
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

In de Sevenumse bossen vonden de afgelopen jaren steeds meer activiteiten plaats. Er wordt bijvoorbeeld veel gewandeld, gefietst, gemountainbiket en
paardgereden.
Ook worden er veel commerciële activiteiten gehouden, zoals spooktochten, sledehondentochten en quadritten. Dit intensieve gebruik van het gebied
zorgde ervoor dat er veel onrust ontstond en resulteerde bovendien in een
daling van de wildstand. In 2018 werden er zes reeën en twee dassen aangereden in het gebied. Daarom heeft gemeente Horst aan de Maas besloten om in
samenwerking met de Wildbeheer Eenheid Sevenum een zoneringsplan op te

stellen, waarin maatregelen worden genomen om de rust terug te laten keren
in de bossen.
Goed plan. De natuur mag namelijk nooit de dupe worden van recreatief
gebruik. Het is toch te gek dat dieren verdreven worden, omdat de mens er zo
nodig moet recreëren.
Aan de andere kant is het bos natuurlijk voor iedereen. Als we met z’n allen
zorgen dat we met respect voor elkaar en de natuur genieten van het bos, dan
kunnen we er zeker wel samen verblijven.
De natuur is voor iedereen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29) > Een lokaal hitteplan is overbodig > eens 51% oneens 49%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 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

En ik dan?

Ik ben een lieve hond. Kinderen
komen graag met me spelen. Dolle
pret als ze me laten plassen!
Grote mensen maken lachend
foto’s.
Maar één iemand ergert zich
aan mij, omdat ik niet stá als ik
plas, en dat is niet echt. Dus moet
ik weg... Maar een staande hond
die drinkwater plast is toch ook
niet echt? En in versjes en sprook-

Wij zoeken
een haarstylist
www.k apperscompanyhorst.nl

jes kan toch alles? Ook zegt hij, dat
ik beschadigd ben, maar dat is niet
waar. De sokkel waar ik op zit is
danig gebutst, maar ikzelf ben nog
heel, ik kan tegen een stootje. Nu
ben ik verdrietig. Niemand verdedigt mij. Geen actie voor: ‘ozze
hond mot blieve’. Ik ben een lieve
hond
Maar ik moet weg...
P. van der Beele, Horst

Casa los
padres
Normaal kan ik gerust in
het weekend tot een uur of
tien in mijn bed blijven
liggen. Deze week had ik
daar toch wat meer moeite
mee. Ik logeerde namelijk
bij mijn ouders. En ook al
ben ik intussen toch al heel
wat jaren ‘uit huis’, dan
beland je toch weer bijna
automatisch in die ouderkind-rol.
Zo moet ik ineens weer op
mijn beurt wachten als ik
onder de douche wil en kan ik
niet meer zelf beslissen welk
tv-programma er wordt
gekeken (en dat tijdens een
sportzomer). Ook er is er op
de wastafel geen plek voor al
mijn spulletjes, want die
moet ik nu delen met mijn
moeder. Het brood smaakt
anders, want andere bakker,
en ook het wc-papier is niet
hetzelfde als dat ik thuis
gebruik. In plaats van dat ik
’s ochtends lekker ongestoord
mijn gang kan gaan, staan
mijn ouders ook gezellig om
07.00 uur op. “Hoeveel aardappelen wil je vanavond bij
het eten?”, vroeg mijn vader
voordat ik naar mijn werk
ging. Eh, het is half acht in de
ochtend, ik heb echt geen
idee waar ik over tien uur zin
in heb. Die vraag geeft wel
meteen een van de voordelen
aan van het weer even thuis
wonen. Ik hoef namelijk niet
te wachten op het eten, dat
staat al klaar als ik thuiskom.
Stiekem is het ook veel gezelliger om met z’n allen tv te
kijken, ook al is dat dan de
zoveelste bergetappe van de
Tour de France. En ik kan mijn
moeder ’s morgens vragen of
die jurk bij die schoenen past.
Misschien dat ik de vakantie
bij casa los padres nog met
een weekje verleng.
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aan
Joyce Janssen

Campinglife
Het is eindelijk vakantie en
eindelijk echt lekker weer!
Ik ben een aantal weken aan
het werk op verschillende campings voor animatiewerk.
Ik vind een camping eigenlijk
altijd hét ding van vakantie.
Zodra ik op de camping ben,
heb ik het vakantiegevoel wel.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Joyce Janssen
16
Horst
Gilde Opleidingen

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag willen leren om
auto te kunnen rijden. Dan kun je zelf
kiezen waar je heen gaat en ben je
van niemand afhankelijk.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger vond ik het heel erg leuk om
met vrienden en vriendinnen buiten te
gaan spelen. Dan maakte het ook niet

uit waar we gingen spelen, het kon bij
iemand thuis zijn of bijvoorbeeld op
het schoolplein.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen vliegen.
Dan kun je overal heen waar je maar
heen wilt en zo kun je ook geld besparen als je bijvoorbeeld op vakantie wil
naar een lekker warm land.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanochtend opstond?
Mijn eerste gedachte vandaag was de
vraag hoe het allemaal ging lopen. Ik

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

ben nu in Zeeland en daar is het altijd
de vraag wat voor weer het wordt,
zodat je kan nadenken over wat je
allemaal kan gaan doen die dag.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Als ik voor altijd één leeftijd zou
mogen kiezen, dan wil ik het liefste
30 jaar oud zijn. Je mag en kan dan
zelf auto rijden en je mag dan al
alcohol drinken. Ook ben je dan niet
superoud, maar ook niet zo jong meer.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog heel graag in mijn leven
een rondvaart willen doen met een
luchtballon. Want ik zie ze heel vaak
in de lucht en dan zie je mensen altijd
heel vrolijk zwaaien en dat lijkt me
gewoon supervet om zelf mee te
maken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt die nu totaal
belachelijk is?
De loombandjes die vroeger superpopulair waren. Heel veel mensen konden
er dingen mee. Je kan er niet alleen
armbandjes mee maken zoals veel
mensen deden, maar ook gave dieren.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Wat mij echt kippenvel bezorgde, was
toen ik de allereerste keer met het
vliegtuig wegging. Ik ging met mijn
moeder, tante en zusje naar Turkije.
Het was heel erg leuk, maar zo lang
stilzitten is niks voor mij.
Wat zou je nooit weggooien?
Wat ik zelf nooit in mijn leven weg
zou gooien, zijn foto’s. Want ik vind
zelf dat foto’s herinneringen doen
herbeleven. En als je foto’s hebt van
dat moment, kun je er altijd aan

terugdenken.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik heb gekregen,
was van mijn docenten op school.
Mevrouw Saris en mevrouw Lenders
van het Citaverde College in Horst.
Het advies is: het is zoals het is en
daar kun je niks aan veranderen, je
zult het moeten accepteren.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou graag in de film ‘Alles voor
elkaar’ willen spelen. Ik zou niet
kunnen zeggen wat ik dan zou
willen spelen, maar ik vind het een
superleuke film om te kijken.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou graag het groep 8-kamp op
de basisschool wel opnieuw willen
beleven. Het was superleuk om dat te
mogen meemaken.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Ik vind dat de beste uitvinding zou zijn
om jezelf van de ene naar de andere
plaats te kunnen verplaatsen zonder
zelf ver te moeten lopen of rijden, dat
zou soms zo veel handiger zijn.
Als je in een ander land en cultuur
geboren zou zijn, welke zou dat dan
zijn?
Ik zou dan in de VS geboren willen
zijn. Dat lijkt me superleuk en vet om
mee te maken. Dat is heel anders dan
hier en je maakt daar hele andere
dingen mee. Het enige is wel dat het
daar altijd druk is.
Wat is jouw stopwoordje?
‘Ja’ is mijn stopwoordje. Dat is
eigenlijk iets wat ik standaard zeg als
ik ergens klaar mee ben ofzo, dan is
het automatisch ‘ja fijn’.

Dat komt doordat wij vroeger al altijd naar de camping op
vakantie gingen. Lekker met de
vouwwagen. Lekker zelf koken,
bergen aan afwas, dealen met
alle weersomstandigheden, het
hoort er allemaal bij. Deze week
is het ook echt topweer.
Overdag lekker zwemmen en
waterspellen doen en tot
‘s avonds laat bij de tent kunnen
zitten, zonder dat het koud is.
Er zijn op ons veld al vele voorzorgsmaatregelen getroffen,
waardoor we nu zelf al een
eigen zwembad hebben.
Gewoon weer het ‘simpele’, het
buitenspelen dat alle kinderen
echt tot ‘s avonds lekker doen,
samen spelletjes doen. Bij het
werk dat ik doe ga je met eenoudergezinnen op vakantie, die
elkaar van te voren nog niet
kennen. Het is weer afwachten
wat voor groep je hebt, of de
ouders klikken of de kinderen
door één deur kunnen en hoe de
week gaat verlopen. Dat maakt
dit werk altijd wel heel erg leuk,
elke week nieuwe mensen,
nieuwe kinderen van andere
leeftijden en andere afkomsten.
Uiteindelijk worden al die
gezinnen dan meestal wel een
hechte groep, doordat je veel
activiteiten samen doet, samen
‘s avonds als de kinderen in bed
liggen bij de tent even een
drankje doet, en vaak samen
gaat koken en eten. En natuurlijk samen vakantie vieren, dat
is het leukste. Uiteindelijk neem
je na een week weer afscheid,
en komt de volgende groep.
Altijd even lastig, heb je net een
band opgebouwd, gaat iedereen
weer naar huis. Maar gelukkig
brengt elke groep weer nieuwe
mensen en nieuwe leuke dingen
met zich mee!
Sylke
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America
zondag

Heilige mis

11.00

Heilige mis

Medische
zorg
Huisarts en apotheek

Broekhuizenvorst
zaterdag

19.15

Grubbenvorst
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag

Heilige mis

09.00

donderdag
		

Heilige mis

09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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

Lottum

Horst

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

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

Huisartsenpost

Meerlo
Melderslo
17.30
17.30

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

service 13

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
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
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
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
26 t/m 28 juli 2019
Prime Dent
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81
29 juli t/m 1 augustus 2019
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21

Jako korfbaldagen in Lottum
De Jako korfbaldagen vonden dit jaar voor de zesde keer plaats van 16 tot en met 18 juli op het
Lottumse sportpark Oud Aast. 107 kinderen uit de hele regio Noord-Limburg en Oost-Brabant namen deel
aan dit driedaagse evenement dat nergens anders in Nederland georganiseerd wordt. Zij werden deze
korfbaldagen begeleid door twintig kaderleden. Nieuw dit jaar waren de dagelijkse clinics die alle groepen
kregen onder leiding van twee docenten van het KNKV.

Broodjes bakken in De Locht
Op de laatste zondag van de maand wordt er traditioneel brood gebakken in Openluchtmuseum De Locht in
Melderslo. Zo ook op zondag 28 juli. Kinderen mogen deze dag de bakker helpen en hun eigen broodje bakken.
Daarnaast zijn er diverse tentoonstellingen te zien, waaronder
een expositie over glastuinbouw
na 1945. In de zomervakantie is

er van maandag tot en met vrijdag elke dag een activiteit speciaal
voor kinderen. Het museum is alle
dagen open van 10.00 tot 17.00 uur.

De bijzondere activiteiten beginnen
om 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Beatz & Bandz gaat de ruimte in
Het Beatz & Bandz Summerfestival vindt van vrijdag 2 tot en met zondag 4 augustus plaats bij Rijhal
Hoogveld in Lottum. Deze zevende editie staat in het teken van de ruimte.
Op het festivalprogramma staan
artiesten als Reservoir Dogs Band,
Boys From The County Hell, Puinhoop
Kollektiv en De Lievelings Dj’s van je
Zusje. Op vrijdag is het tijd voor Beatz.
Op deze dag staan de dj’s op de voorgrond en is de line-up dan ook gevuld
met artiesten zoals Vince Morgana,
Kruzo en Lowriderz. Op zaterdag
staan beide podiums vol met artiesten. Op het Beatz-podium zijn onder

andere SJANNIES, De Lievelings Dj’s
van je Zusje en Puinhoop Kollektiv te
vinden. Nieuw bij de Beatz dit jaar
is de dj-wedstrijd om nieuw talent
een kans te geven. Deze is gewonnen door Claploopers. Dit beginnende
dj-duo uit Tilburg betreedt als nieuw
talent het Beatz-podium. Op het Bandz
podium staan onder andere Boys From
The County Hell en Reservoir Dogs
Band. Naast de vertrouwde Beatz &

Bandz stages, bestaat er een apart
gebied: Area 51. Hier kunnen bezoekers los gaan op muziek van amateurdj’s. Op zondag zijn er optredens van
onder meer Bones en Meijel Allstar
Motherfuckers. Voor de kinderen is
er een springkussen. Kijk voor meer
informatie op www.beatzandbandz.nl
De poorten van het festival openen op
vrijdag om 19.30 uur, op zaterdag en
zondag om 15.00 uur.

S.V. Lottum speelt voor Funpop
S.V. Lottum organiseerde de afgelopen weken samen met Sportevents4Kidz voor de veertiende keer de
Jako-voetbaldagen en voor de zesde keer de Jako-korfbaldagen. Tijdens die sportdagen, waar bijna driehonderd
kinderen aan meededen, werd ook een sponsoractiviteit georganiseerd.

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
Postbaan 14a Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Priesternoodnummer
America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Met deze activiteit wil de organisatie de deelnemers er van bewust
proberen te maken dat er veel kinderen
zijn in de wereld die het veel en veel
slechter hebben dan zij. Sponsordoelen
tijdens de afgelopen jaren waren onder
andere de speeltuin Mart Roeffen
Grubbenvorst, stichting Kans op
Toekomst, het project Paardenwens
van opvangcentrum ’t Raayke in
Tienray, stichting Walk 4 the Roses,
Gehandicaptenvoetbal Broekhuizenvorst

en het project Alpe d’HuZes.
Met de twee sponsoracties op de
slotdagen werd er door de deelnemers dit jaar in totaal 1.650 euro bijeen
gebracht. De sportvereniging doneerde
deze keer de opbrengst aan Stichting
Funpop. Op vrijdag 12 juli dribbelden ongeveer 160 deelnemertjes uit
onder andere Lottum, Grubbenvorst,
Melderslo, Leunen en Wanssum, een
kilometer met een bal. Deze sponsordribbel maakt ook onderdeel uit van de

Jako-voetbaldagen in Lottum. De voetballertjes speelden samen een bedrag
van bijna 1.000 euro bij elkaar.
Uit de hele regio waren een week
later ruim 100 kinderen aanwezig voor
drie dagen korfbalspellen. Door het scoren van 500 doelpunten met z’n allen
haalden de meiden 650 euro op voor
het goede doel. Voorzitter Thijs Rutten
van Stichting Funpop bedankte op de
beide slotdagen alle deelnemers voor
hun inzet.
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Agenda t/m 1 augustus 2019
za
27
07

The Village Festival
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Kasteelruïne Huys Ter Horst

zo
28
07

Rommelmarkt Carbootsale Horst
Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Peeldijkje 1, Horst

do
01
08

Zomermarkt
Tijd: 11.00-16.30 uur
Locatie: Horst

Kermis Melderslo (t/m dinsdag 30 juli)

Broodjes bakken

Ruiterfestijn Meerlo (t/m 4 augustus)

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Melderslo

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Rijdt met Beleid
Locatie: Megelsum 6, Meerlo

Try-out Nienke Wijnhoven

Bijendag

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Fluitenkruid, Akkies Tuin, Aan de Drift
Locatie: Aan de Drift America

Bijendag bij Aan de Drift
Fluitenkruid, Akkies Tuin en natuur- en informatiecentrum Aan de Drift organiseren op zondag 28 juli een
bijendag. Deze vindt plaats bij Aan de Drift aan de Lorbaan in America.

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Avondvierdaagse
door natuur
Horst aan de Maas
IVN de Maasdorpen organiseert ook dit jaar de avondvierdaagse.
Op vier avonden wordt er gewandeld in natuurgebieden in Horst aan
de Maas.

Tijdens de bijendag krijgen bezoekers antwoord op vragen als hoe leven
bijen, hoe komen we aan de honing
en wat doet een imker? Voor de klein-

tjes is er workshop ‘Bijen... zoemmmm
zoemmmm de bij gaat van bloem
naar bloem’. Samen met kabouter
Fluit gaan zij op pad. Bij het bijenstal-

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

letje in de Heere Peel kunnen ze zelf
zien hoe de bijen af- en aanvliegen.
De bijendag vindt plaats van 13.00 tot
16.00 uur.

De eerste wandeltocht is op
maandag 29 juli in de Schadijker
Bossen in Meterik. Vertrek is vanaf
de Gusseweg, waarna de wandeling door het bos maar ook over
het open gebied gaat. De gidsen
geven uitleg over hoe het gebied
is ontstaan. Boven op de stuifzandbergen is er een mooi uitzicht over
het gebied. Op dinsdag 30 juli gaan
deelnemers op stap in het gebied
’t Sohr. Vanaf de hoek Lissevenweg/
Kasteelweg trekken zij het gebied
in waar bij hoog water de Maas een
mooi gebied gevonden heeft om haar
water te laten. Een natuurgebied met
watervogels en mooie vergezichten. Op woensdag 31 juli wordt een
bezoek gebracht aan de Zwarte Plak.
Deze wandeling brengt deelnemers
langs de Kamiël van de Piël, door het

leefgebied van Rowwen (Christiaan)
Hèze en naar de onlangs opgehoogde
Zuringspeel- berg. Vertrekplek is
de parkeerplaats van de Golfhorst
aan de Raamweg in America. Op de
laatste avond, donderdag 1 augustus, is het vertrek vanaf Theetuin de
Roode Vennen aan de Horsterweg in
Broekhuizen. Via het bosgebied, van
volgens Staatbosbeheer het mooiste
natuurplekje van Noord- Limburg het
Schuitwater, gaat de tocht verder over
de Swolgense heide.
Na deze wandeltochten door de
verschillende landschappen, variërend van bos naar moeras naar heide,
eindigt deze avondvierdaagse bij de
Theetuin. Alle wandelingen starten om
19.00 uur en deelname is gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS NOG STEEDS

Vakantiewerk

KERSENTIJD!
Gladiolen bossen
EN NU OOK PRUIMENTIJD!
HEERLIJKE ZOETE KERSEN EN PRUIMEN
TE KOOP IN ONZE KERSENAUTOMAAT!

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 077 398 43 08 of 06 20 59 89 78

Ben je 15 jaar en ouder en lijkt het jou leuk
om te komen bloembossen, dan ben jij degene
die wij zoeken. Hiervoor is geen ervaring vereist.
We werken ‘s ochtends van 07:00 tot 12:00 in Castenray
U kunt contact opnemen met Marcel Duijkers:
info@marcelduijkers.nl

z on dag 2 8 jul i - ko opzondag
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Campagne Donker
Horst van start

Onder de vlag van Horst aan de Maas
800 vinden er dit jaar vele zeer uiteenlopende evenementen plaats, maar
Donker Horst op 13, 14 en 15 oktober is
Ontmoeten, verrassen en verbinden door muziek. wel een zéér vreemde en op deze wijze
De achterliggende gedachte achter de Cambrinus- in Nederland zelfs nooit eerder zo uitconcerten sluit naadloos aan bij die van HadM800. gevoerd.
Cambrinusconcerten heeft in 2019 haar afscheidstour. Eén van die concerten is van de band Negritos,
die optreedt bij dagbesteding de Naobere, aan de
Sevenumseweg, halfweg Grubbenvorst en Sevenum.

Een stukje van Horst gaat dan op slot. Zowel
aan de omgeving van ‘Donker Horst’ als aan
de bezoekers van het evenement worden
voorwaarden gesteld die niet alledaags
zijn. En de medewerking van honderden
medewerkers en duizenden bezoekers is
nodig voor het welslagen ervan.

Voor tickets en meer info over band en locatie:
www.cambrinusconcerten.nl

Durft u het?
Als u de website www.donkerhorst.nl bezoekt wordt aan u deze vraag op indringende wijze gesteld. Kent u de vraagstellers?
Als u goed kijkt bent u wellicht blij verrast.
En die verrassing wordt alleen maar groter .

Zon. 4 augustus
De Naobere,
Grubbenvorst

13, 14, 15 oktober
Tickets zijn verkrijgbaar:
www.donkerhorst.nl

Oogsttijd Meterik
In maart werd tegenover de molen in Meterik
de aftrap gegeven van wat een groot project
geworden is en liefst drie keer dit jaar velen op
de been zal brengen.

Na het voorbereidende ploegwerk en het inzaaien
van het gewas, zo zal op 11 augustus er de oogst
plaatsvonden zoals dat de afgelopen eeuwen middels verschillende oogstmethoden gebeurde. Van
eenvoudig handwerk met zicht en sikkel via door
paard aangedreven machines tot ijzeren reuzen van
honderden pk’s die het oogstwerk voor de mens
makkelijker en efficiënter maken. Tegelijkertijd op
één perceel in beeld gebracht tegenover molen Eendracht maakt Macht. Ook nooit eerder in Nederland
vertoont.
Zondag 11 augustus, 11 uur
Meterikse Veld

Geheimen van een dorp
Op 4 augustus wordt veel
duidelijk in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Zoals in
elk dorp over elkaar wordt
gesproken zo ook in beide
Maasdorpen.

Proat
Met alle ‘proat’ over elkaar denkt
men er ook alles over elkaar te
weten. Maar op 4 augustus zal
blijken dat dit niet zo is. Er is veel
meer wat in deze dorpen gebeurd,
achter garagedeuren, in diepe
Over elkaar praten wordt vaak ver- tuinen en op zolders.
ward met roddelen en daar zit een Komend weekend zal het daglicht
negatieve klank aan vast. Maar... in Brokeze en Vors anders gaan
als er niet over elkaar gesproken kleuren als onvermoede zaken
wordt dan zou dat beslist niet
waar blijken te zijn die niemand
goed zijn.
ooit achter bepaalde personen
Ergo, een dorp waarin niet over
gezocht zou hebben. Op youtube
elkaar wordt gesproken zou een
wordt van zes geheimen een tipje
doods dorp zijn met desinteresse van de sluier gelicht.
in plaats van betrokkenheid.
En dat is in ‘Brokeze’ en ‘Vorst’
4 augustus - Broekhuizen
allesbehalve het geval.
en Broekhuizenvorst

Exposities, nog steeds in beeld
Ze zijn al eerder officieel geopend,
maar nog steeds in beeld. Plekken
dwars door de gemeente heen die de
moeite van een bezoek waard zijn.
Een idee om ze per fiets te bezoeken?
Een kleine greep...

glorietijd van de turfwinning. Wandelend
langs een historisch verhaal door een van
Nederlands mooiste dorpen. Infofolder te
verkrijgen bij Herberg de Morgenstond, de
friture en het Toon Kortooms Park.

0.NL

Doorlopende

Agenda
Wanneer?

04.08
Sprekende tuinen
De Kracht van 16 kernen, het Oudste
Op liefst 8 locaties in de gemeente vindt u
huis en Glastuinbouw
de Sprekende Tuinen van Horst aan de Maas.
04.08
Binnen de muren van museum de Locht
Tuinen waar mooie tekstborden via spreekliefst drie exposities die een en ander vertel- woorden en uitdrukkingen iets vertellen over
len over onze streek en ons verleden. Alle
ons dagelijkse leven door de tijd heen.
info via de website van de Locht.
11.08
Zie www.horstaandemaas800.nl
Turfroute Griendtsveen
bij agenda: 20 april-22 september
Deze fotoroute vertelt over de spectaculaire

TV800-kort
In de zomermaanden juli en augustus kunt u via
korte TV800-items kennis nemen van activiteiten
die in het kader van Horst aan de Maas 800 hebben

Wat?

Waar?

Geheimen van een dorp
Twee dorpen onthullen wat men
nog niet wist
Concert Negritos
Cambrinus’ wereldmuziek dwars
door de gemeente

Start kiosk Kerkplein, Br’vorst
13.00-17.00 uur
De Naobere, Sevenumseweg 10,
Grubbenvorst,
16.00 uur
Oogsten door de eeuwen
Schadijkerweg,
heen
Meterik,
De oogst volgens vele methoden 11.00 uur
tegelijkertijd op één perceel

plaatsgevonden of binnenkort nog te zien zijn.
Deze informatieve filmpjes, genaamd TV800-kort zijn
te bekijken via Facebook, website en YouTube-kanaal
van Horst aan de Maas 800.
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INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

120,-

-/-

150,-

379,-

599,-

INCL. GRATIS BEZORGING!

INCL. GRATIS BEZORGING!

KOEL-VRIESCOMBINATIE / BSNF8102 OX

VRIESKAST / FN24062

• A++ • 223 liter koelen / 97 liter vriezen
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

• A++ • 185 liter • EasyOpen-handgreep voor het beste comfort
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!
EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende diepvriezer of koelkast. De korting bij inruil van uw oude
(vrijstaand of inbouw-) apparaat kan oplopen tot wel 450 euro op de prijs van een nieuw model. Alle apparaten worden gratis bezorgd door onze eigen vakkundige
bezorgdienst. Indien gewenst kunnen wij het nieuwe apparaat meteen voor u aansluiten. Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel
probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat, en bespaar vele euro’s per jaar op uw energierekening!

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label

A+++
Bedrag Kwh

A++
Bedrag Kwh

A+
Bedrag Kwh

A
Bedrag Kwh

B
Bedrag Kwh

Koel/vriescombinatie groot

€ 34,27

149

€ 41,40

180

€ 57,96

252

€ 76,13

€ 103,73

451

Koel/vriescombinatie tafelmodel

€ 21,85

95

€ 29,21

127

€ 40,71

177

€ 53,36 232

€ 72,91

317

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel

€ 14,72

64

€ 19,32

84

€ 27,14

118

€ 35,42 154

€ 48,30

210

Diepvrieskist 200 liter

€ 21,16

92

€ 25,76

112

€ 36,11

157

€ 47,15

205

€ 64,40

280

Diepvrieskast 200 lite

€ 29,21

127

€ 33,81

147

€ 47,15

205

€ 61,87

269

€ 84,41 367

Tummers

331

NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro
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