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‘Er mag reuring
in De Kantfabriek zijn’
Venlonaar Mart Peters is sinds 1 augustus de nieuwe directeur van Museum De Kantfabriek in Horst. Hij is daarmee ook de eerste directeur van het museum.
“De Kantfabriek bestaat inmiddels vijf jaar en heeft de pioniersfase achter de rug. Nu is het tijd om verder te professionaliseren.”

Nieuwe popkwis in Horst
Stichting Popslag neemt het stokje over van de mannen van de Hôrster Popkwis en gaat vanaf dit jaar een
jaarlijks terugkerende popkwis in Horst verzorgen. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 29 november en zal
niet zoals bij de Hôrster Popkwis in ’t Gasthoês zijn, maar bij Froxx in Horst.
Stichting Popslag is begin
deze maand opgericht door Hans
Lenssen uit Horst en Willy Janssen
uit Ysselsteyn. Lenssen: “De Hôrster
Popkwis was vaste prik voor ons.
Samen met twee andere vrienden
deden wij ieder jaar mee. We
merkten dat iedereen het heel
jammer vond dat de Popkwis ermee
stopte. Daarom zetten wij deze nu
voort, maar dan wel op een nieuwe
manier.” En wat houdt die nieuwe
manier dan in? “Minder ‘raad het
plaatje’ en meer feitenkennis. We
gaan het niet extra moeilijk maken,

maar we willen wel dat mensen
denken als ze thuiskomen: ‘daar heb ik
iets van opgestoken’”, aldus Lenssen.
Stichting Popslag heeft bewust gekozen
voor een andere locatie dan de Hôrster
Popkwis. “Dan kunnen we ook echt
ons eigen ding opzetten en worden we
niet telkens vergeleken met de eerdere
popkwis.”

Promoten
van muziek
Willy is de echte popkenner
van de twee, vertelt Hans Lenssen.

“Hij kan de meest onmogelijke feitjes
opdiepen. Zelf ben ik meer van de
grafische dingen en de presentatie
en dergelijke.” Met z’n tweeën
nemen ze de organisatie van zowel
een jaarlijkse popkwis, als andere
muziekactiviteiten op zich. Die
andere activiteiten, -“denk dan aan
muziekfestivals of –beurzen, eigenlijk
wat muziek kan promoten”- vinden
waarschijnlijk plaats bij zalencentrum
De Riet in Horst. “Maar eerst gaan
we ons volledig richten op de
popkwis, zodat we daar een mooie
binnenkomer van kunnen maken.”

Mart Peters werd enige tijd
geleden door een lid van het bestuur
benaderd met de vraag of hij iets
voelde voor het directeurschap van
Museum De Kantfabriek. In eerste
instantie had hij er echter niet zo
veel zin in. “Het leek alsof ze zochten
naar een soort beheerder en dat
wilde ik niet zijn. Totdat me duidelijk
werd gemaakt dat het veel meer zou
betekenen. Als directeur mag ik verder
gaan bouwen aan de organisatie,

de vrijwilligers motiveren en dat
doe ik graag. Voorheen lag zowel de
ontwikkelende als uitvoerende taak
bij het bestuur, het is goed dat dit nu
wordt gescheiden.” Peters is geen
onbekende met de kunstwereld.
Zo is hij onder meer momenteel
voorzitter van kunstenaarsstichting
Rondzien in de euregio Venlo.
Ook Museum De Kantfabriek was hem
niet onbekend.
Lees verder op pagina 02
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Kleine kernen zonder pinautomaat

‘We missen dat stukje
service’
In diverse kleine kernen in Horst aan de Maas is sinds 1 juli gaan pinautomaat meer. Rabobank Horst Venray
sloot de automaten in Meterik, Melderslo en Swolgen omdat hier het aantal pintransacties onder de norm lag.
Hoe reageren de inwoners na ruim een maand zonder pinautomaat?
In Melderslo legde de dorpsraad
zich niet zomaar neer bij het besluit

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray

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
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg

van de bank. Zij organiseerde onder
meer een handtekeningenactie.
Dat mocht echter niet baten. Monique
Cornelissen (22): “Het is heel jammer
dat de pinautomaat weg is uit het dorp.
Als er iets georganiseerd wordt hier
zoals de kermis, is het toch wel handig
om contant geld te hebben. Het is toch
dat stukje service dat we nu missen.”
Een andere inwoonster (64) van het
dorp die liever anoniem wil blijven,
vindt het verdwijnen van de pinauto
maten schandalig: “Veel ouderen die
hier wonen hebben zo’n pinautomaat
toch nodig. En het is altijd handig om
cash geld te hebben, nu moeten we
daarvoor naar Horst toe.” Eigenaar van
de SPAR in Melderslo, John Janssen
laat weten: “Mensen gaan sneller naar
Horst nu, ik ben daar niet blij mee. De
dorpsraad heeft zich ingezet voor het
behoud, maar dat mocht niet baten.
Je verliest klandizie doordat de pin
automaat weg is, ook al kun je ook hier
geld pinnen.”
Ook Meterik moet het sinds 1 juli
zonder pinautomaat stellen. Veerle
Peters (15): “Op zich is het altijd
handig om cash geld te hebben.
Ik vind het heel vervelend dat de
pinautomaat weg is. Laatst wilde ik
gaan pinnen toen ik erachter kwam
dat er geen pinautomaat meer was.
Nu moet ik er meer over nadenken
als ik contant geld nodig heb, dan
kan ik niet even tien minuten van te
voren geld gaan p
 innen.” Ook Ger de
Mulder (62) betreurt het besluit van
de bank. “Het werd ons medegedeeld
dat de pinautomaat wegging. We
konden er wel met de Rabobank over
praten maar het besluit lag al vast.

Dit is echt een voorbeeld van een
schijndemocratie. Ik vind het erg lastig
dat de pinautomaat weg is, soms loop
ik er nog automatisch naartoe om geld
te pinnen en dan besef ik me weer dat
hij er niet meer is. Je hebt toch contant
geld nodig voor de kleine dingen zoals
een collecte of voor bij de repetitie van
de harmonie. Om die reden halen we
nu aan het begin van de week het geld
in Horst.” Ook de bakker die altijd op
vrijdag op het plein staat ondervindt
hinder: “Zelf hebben wij geen mobiele
pinautomaat, we zijn nu wel aan het
overwegen om er een aan te schaffen.
Veel mensen komen hier om hun
brood te halen en dan komen soms tot
het besef dat ze niet genoeg contant
geld hebben. We hebben ook klanten
verloren doordat de pinautomaat weg
is. Vooral voor ouderen is het erg lastig,
die kunnen niet zo maar even naar
Horst toe.”
Ten slotte is ook in Swolgen de
pinautomaat gesloten. Bij Café-Zaal
Wilhelmina merken ze dat de inwoners
van het dorp dit vervelend vinden.
Een medewerker vertelt: “Voor de
jeugd is het nog niet zo lastig, die
pinnen toch wel en anders springen
ze op de fiets om in Meerlo of Horst
te pinnen. Maar voor de ouderen hier
is het een stuk lastiger. Ik snap niet
goed dat ze hier wel seniorenwonin
gen bouwen, maar dan alle faciliteiten
hier langzaam sluiten. Op deze manier
bloeit het dorp dood.” Persoonlijk heeft
hij niet zoveel last van de sluiting.
“Zelf heb ik eigenlijk nooit geld op
zak, ik gebruik mijn pinpas. En in het
café hebben we een pinautomaat, dus
iedereen kan hier gewoon betalen.”

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.

Vervolg voorpagina

‘Er mag reuring in
De Kantfabriek zijn’
“Maar ik ben er bijvoorbeeld nu
pas achter gekomen dat dit museum
de grootste textielbibliotheek van
Nederland heeft. Ik zit nu nog in mijn
oriëntatieperiode en ontdek elke dag
iets nieuws.”

Kennis uitdragen en
beschikbaar stellen
Maar dat wil niet zeggen dat Peters
zich geen doelen heeft gesteld. “Ik heb
wel al bepaalde ideeën, ja”, beaamt
hij. “Zo zou het goed zijn wanneer het
museum zich nog meer op de jeugd
gaat richten. Dus nog meer activiteiten
voor kinderen, ook voor leerlingen
van de middelbare school. Verder vind
ik dat de kennis die we hier in huis
hebben, meer moeten uitdragen en
beschikbaar stellen. Hoe, dat weet
ik nog niet precies, maar misschien
door samen te gaan werken met
opleidingen op het gebied van textiel
en kunst.” De nieuwe directeur heeft
ook al concrete plannen. Zo moeten er
meer vrijwilligers komen. “We hebben

er nu 150, maar daar moeten er op
korte termijn nog een heleboel bij
komen. We hebben bijvoorbeeld dertig
gastvrouwen en geen enkele gastheer.
Om dagelijks een goede bezetting te
hebben, mag dit aantal wel verdub
belen. De komende maanden ga ik met
alle commissiehoofden om de tafel
zitten om per commissie een werkplan
te maken. Zo gaan we bekijken wat we
in 2015 willen gaan doen en hoe we
dat gaan bereiken.”

Stoffig imago
Daar blijft het niet alleen bij wat
Mart Peters betreft. Zo wil hij nog meer
bezoekers naar het museum trekken.
“We moeten de mensen letterlijk naar
ons toe gaan halen. Het zou goed zijn
als er het hele jaar door iets te beleven
is in het museum. Mensen moeten
weten dat hier iets te doen is. Ik zou
het vervelend vinden wanneer het
imago van Museum De Kantfabriek
stoffig is. Het museum is hedendaags
en cultureel interessant. Er mag best
een beetje reuring zijn.”

Ongeval op A73
Op de A73 ter hoogte van Horst vond vrijdagochtend 8 augustus rond
09.00 uur een auto-ongeval plaats. Drie personen raakten lichtgewond.
De bestuurder, een 21-jarige man
uit Utrecht, wilde een sigarettenpeuk
uit het geopende raam gooien,
maar deze waaide terug naar
binnen. Toen hij de peuk uit wilde
slaan, kwam hij tegen de linker

berm en daarna raakte hij de macht
over het stuur kwijt. De auto sloeg
enkele malen over de kop. Van de
vier inzittenden, werden er drie
ter controle overgebracht naar het
ziekenhuis.

Bodemsanering in
tuin Horst
Uit een onderzoek van provincie Limburg blijkt dat de grond onder een
tuin bij een pand aan de St. Josephstraat in Horst giftige stoffen bevat.
Deze grond wordt daarom gesaneerd.

50
%
korting
op zonnebrillen uit
de opruiming

Een woordvoerder van provincie
Limburg laat weten dat er pcb’s in de
grond zijn gevonden. Dit zijn giftige
stoffen, die daar terecht zijn geko
men doordat er in 2004 een grote
brand heeft gewoed op het terrein
van machinefabriek Douven aan de
Americaanseweg. Dit Douventerrein is
al eerder gesaneerd, omdat er wonin

gen op gebouwd werden. Bij meerdere
aan dit terrein grenzende panden aan
de St. Josephstraat is gecontroleerd
op giftige stoffen, maar deze wer
den maar bij één woning gevonden.
“Omdat de bewoners van dit pand een
moestuin hebben, kan er geen risico
genomen worden en moeten de pcb’s
uit de grond verwijderd worden.”

Heerlijk genieten van een
4-gangen Elvis verrassingsmenu

€36,00

€18,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl

www.halloaanbieding.nl
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‘De rozen zijn overweldigend’
Rozen, rozen en nog eens rozen. In Lottum werd van vrijdag 8 tot maandag 11 augustus het Rozenfestival
gehouden. Tienduizenden snijrozen en miljoenen rozenknopjes waren in het centrum van Lottum verwerkt tot ware
kunstwerken.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

weekend naar het Rozenfestival te
komen.” De dames vinden het festival
prachtig, volgens Toos. “We worden
continu gefotografeerd, omdat we er
zo speciaal uitzien. En de rozen zijn
overweldigend. Dit is echt iets wat
iedereen meegemaakt zou moeten
hebben. De meeste dames hebben
al gezegd de volgende keer terug te
komen met hun partners.” De familie
Van Halen uit Cuijk en Grave is ook
onder de indruk van het festival. “We
komen al zeven jaar hier naar de rozen
kijken. Dit jaar is het heel mooi, maar
vorige keer was het kwalitatief net wat
beter. Dit jaar doen wel weer meer
woningen actief mee, dat geeft echt

een extra dimensie aan het feest.”
Degene die even genoeg kunstwerken
met rozen hebben gezien, kunnen
een kijkje nemen bij verschillende
muziekpodia. Daarnaast is op het
terrein ook een tuinfair te vinden,
zijn er verschillende rozen- en
bloemschikdemonstraties en kan er
zelfs van eetbare rozenspecialiteiten
worden geproefd. In de Rozenshow
kunnen alle rozensoorten die gebruikt
zijn, bekeken worden. Met exotische
namen als Magma, Charles Austin,
Fiesta en Dolce Vita, zou je niet
verwachten dat maar liefst 70 procent
van de Nederlandse productie van
rozen gewoon hier uit Lottum komt.

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

Iedere twee jaar wordt dit evene
ment in Lottum georganiseerd. Tijdens
de vorige editie, in 2012, kwamen er
maar liefst 60.000 bezoekers. Ook dit
jaar zijn vanuit heel Nederland en ook
uit Duitsland bezoekers naar Rozendorp
Lottum afgereisd. Het hele centrum is
versierd met mozaïeken, modeltuinen
en bouwwerken. Het Marktplein, de
kerk, het kasteel aan de Borggraaf, de
Kasteellaan en de oever van de Maas,
al deze plekken staan in het teken van
de rozen.
Ieder jaar heeft het rozenfestival
een thema en dit jaar is dat Rozen ste
len de show. De Muppet Show, Lottum’s
Next Topmodel en zelfs The Voice of
Lottum, het is allemaal uitgebeeld in

rozen. Vriendengroep Dead Flowers,
die traditioneel ieder jaar een ode
aan The Rolling Stones brengt, heeft
een gigantisch podium van The Stones
nagebouwd. Theo van Helden, een van
de leden van Dead Flowers, vertelt dat
ze de hele week bezig zijn geweest
met het opbouwen en aankleden
daarvan. “Van tevoren hebben we ook
al een aantal onderdelen in een loods
gebouwd. Het podium is gebaseerd op
het podium van The Stones tijdens een
show in Londen”, vertelt hij trots.
Van de klanken van The Rolling
Stones, lopen de bezoekers naar de
stilte in de kerk. Overal zitten en staan
mensen vol verbazing en verwonde
ring te kijken naar het middenpad, dat

veranderd is in een beekje, en de aan
kleding aan de muren en het plafond.
Meer dan 45.000 rozen, voornamelijk
witte, zijn hierin verwerkt. “Prachtig”,
vindt een bezoekster. “Daar hebben ze
echt wat moois neergezet.”
Wie rondloopt over het terrein,
is vast en zeker een aantal dames
opvallend gekleed in rood en paars
tegengekomen. Dit zijn de leden van
de Red Hat Society ‘De Heerlijkheden
van Bergen’. Oprichtster Toos Ramakers
vertelt: “De Red Hat Society is een
vrouwenclub, die zich bezighoudt met
de leuke dingen in het leven. Zelf heb
ik familie in Lottum, dus ik heb mijn
groep uit Noord- en Zuid-Holland, een
chapter geheten, uitgenodigd om dit

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Verkeerstechnisch onderzoek
aanrijding Tienray
Het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding die vrijdagavond 8 augustus omstreeks 21.15 in Tienray
plaatsvond, loopt nog steeds. Politie Limburg voert een verkeerstechnisch onderzoek uit.
Een 28-jarige man van Poolse
afkomst heeft vrijdagavond vier perso
nen aangereden die bezig waren met
het inladen van fietsen in een gepar
keerd busje. De bestuurder kwam uit de
richting van Tienray en heeft vermoede
lijk de personen over het hoofd gezien.

Later bleek dat de bestuurder drie keer
meer had gedronken dan is toegestaan.
Tegen hem wordt een proces-verbaal
opgemaakt. Van de vier slachtoffers
raakten er twee lichtgewond en twee
ernstiger gewond. Na behandeling in
het ziekenhuis, zijn deze allemaal naar

huis mogen gaan. De politie laat weten
dat er al diverse getuigen zijn gehoord,
waaronder de slachtoffers. Een specia
listisch team van de politie in Limburg
voert een verkeerstechnisch onderzoek
uit om te onderzoeken hoe de aanrij
ding heeft plaatsgevonden.

Medewerker Toverland
mishandeld door bezoeker
Een 19-jarige medewerker van attractiepark Toverland in Sevenum heeft op zondagmiddag 10 augustus een
klap gekregen van een 29-jarige bezoeker uit Ouddorp. De medewerker heeft inmiddels aangifte gedaan.
Het personeelslid kwam in
aanvaring met de bezoeker bij een
kinderattractie met kleine trucks
die over een parcours rijden. Een
woordvoerster van het park vertelt:
“Als het niet druk is, dan mogen
kinderen vaak nog een rondje rijden.
Dan wordt hen wel gevraagd of ze
achteraan in de rij willen gaan staan,
zodat andere kinderen ook de kans

krijgen om een truck uit te kiezen. Onze
medewerker vroeg het zoontje van de
bezoeker dus om achteraan in de rij te
sluiten, maar daar was de vader het
helemaal niet mee eens.” De man uit
Ouddorp sloeg daarop met zijn vuist
in het gezicht van het personeelslid.
Deze verloor een stuk van zijn tand en
heeft waarschijnlijk zijn neus gekneusd.
Na het incident is de man ter plekke

verhoord door de politie en met zijn
gezin uit het attractiepark gezet. De
politie laat weten dat het slachtoffer
inmiddels aangifte heeft gedaan van
mishandeling.
Volgens Toverland komen
incidenten zoals deze weinig voor. “Het
is een pretpark, dus mensen komen
hier voor hun plezier. Bezoekers worden
gelukkig bijna nooit agressief.”

VERKOOP TWEEDEHANDS ARTIKELEN
o.a. meubilair, porselein, glaswerk,
platen en cd’s, boeken, speelgoed etc.
Kom naar Venrayseweg 38a in Horst.

Hebt u iets op te ruimen?

Neem contact op met 06 - 41 57 64 15. Openingstijden maandag-, dinsdagen vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Vrienden van Hof te Berkel
v/h Vrienden van Elzenhorst

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto
Ook het
nu
adres voor al
le
of
bedrijfsauto!
ruitschades!
APK-aktie!

€ 2(al4l in),95

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Dankbetuiging

Velen hebben met ons meegeleefd na het overlijden van ôs mam

Dien Huijs-van Rens
Elk op uw eigen manier, in de vorm van woorden,
bloemen of kaarten, heeft u ons verdriet verzacht en
van het afscheid nemen iets bijzonders gemaakt.
Hiervoor onze oprechte dank.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Huijs-van Rens
De zeswekendienst van ôs mam vindt plaats op
zondag 17 augustus om 9.30 uur in de parochiekerk
H. Hubertus te Hegelsom.

Tot mijn groot verdriet
heb ik mijn leven op moet geven...

Mirjan van den Goor
*5 juli 1969

† 13 augustus 2014
Dochter van

Annie en Hay van den Goor-Kersten
Geert en Marian
Graag wil ik familie, vrienden en bekenden uitnodigen
voor de afscheidsdienst in de parochiekerk te Sevenum
op zaterdag 16 augustus om 10.00 uur.
Na de kerkdienst zal de crematie in besloten kring
plaatsvinden.
Liever geen bloemen maar een donatie
aan Maag Lever Darm Stichting.
Onze dank gaat uit naar het team afdeling K4, endocrinologie,
van het VieCuri Ziekenhuis Venlo voor al hun inzet en
liefdevolle zorg.
Mochten wij iemand vergeten zijn dan gelieve deze
advertentie als zodanig te beschouwen.
Correspondentieadres:
Familie van den Goor
Hazenhorstweg 7, 5975 PA Sevenum

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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.
Groente en fruit. Te koop: appels
(nieuwe oogst), groente, aardappels,
fruit en eieren. Openingstijden: ma-dido-vr 10.00-12.00 en 13.00-18.00
za: 9.00-16.00 Boerderijwinkel Kersten
De Hees 69 Kronenberg. Tel. 467 15 87.
Zomeractie Thaiboksgym Horst!
Op 18 augustus beginnen de Thaiboks
trainingen weer. In de maanden
augustus-september krijgt u 20%
korting op de trainingskaart voor
beginners! Info: www.mu-thaigym.nl

Te koop diverse pompoenen,
aardappelen groenten en fruit, en
kleine pakjes hooi. van Helden,
Americaanseweg 41 Horst.
tel.:0773985016
50% korting. Iedereen heeft
opgeruimd, wij zitten bomvol, sla nu
uw slag. Tot 17 aug. alles voor de helft.
Kringloopwinkel Twedde Kans
Noordsingel 43 Horst, open di-wo-do
12-17, vrij 12-20 en zat 10-16 uur
077 397 12 54.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Dien Hoebers-Gijsbers
100 jaar!
Wanneer u haar wilt komen feliciteren met deze mijlpaal
dan bent u van 15.30 tot 17.00 uur van harte welkom bij
“de Leste Geulde” Noordsingel 75, 5961 XW Horst.

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

Op 14 augustus wordt

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

Mie Janssen-Stappers
uit Horst 90 jaar!
Van harte gefeliciteerd
van kinderen en
(achter)kleinkinderen

Te koop zonnebloemen en koffie
boeketjes € 2.- per bos. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America tel. 077 464 13 80.
Te koop diverse groentes, fruit,
aardappelen, kleine pakjes hooi
en decoratiegoederen. Van Helden
Americaanseweg 41 Horst.
tel. 077 398 50 16.
Aardbeienplanten prei kool pl. Super
kwaliteit aardbeienplanten in pot,
doorworteld, zeer productief, smakelijk
en ziektevrij te telen. Prijs bij grote
partijen 0.29 euro. Plantencentrum van
den Beuken St Jansstr. 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.
Te koop blauwe bessen, tevens
zelf plukken. P. Kusters, Niesweg 5
Hegelsom. Tel. 06 58 86 32 52.
Vaste planten 0.79 euro. Heel groot
assortiment vaste planten, grassen,
bodembedekkers, zeer goede gezonde
mooie volle planten. Zie volledige
prijslijst
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
plantencentrum van den Beuken Meterik.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. nectarines, blauwe bessen,
mirabellen, snoep- en soeptomaten,
komkommers, courgettes, knolselderij
enz. naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Lekkere frambozen van de teler. We
hebben nu heerlijke herfstframbozen,
elke dag vers geplukt! Ook producten
zoals jam, siroop e.a. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR, Hegelsom.
Tel. 06 10 72 63 18.

Dag en nacht bereikbaar

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

Op zondag 24 augustus a.s. wordt ons mam,
oma en super-oma

Mam, oma,
overgrootmoeder

Kellenaers
wordt vandaag,
14 augustus 90 jaar.
Hartelijk gefeliciteerd
van ons allemaal.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties, laptops, opschonen, (draad
loos) internet, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Loopkruk kwijtgeraakt in centrum van
Horst op 3 augustus.
Tel. 077 398 18 97.
Te koop Deutz tractor
Type 6206 met st.bekrachtiging
en gazonbanden. Tevens te koop
Ransomes kooimaaier. Werkbreedte
2.10m. Met stuurbekrachtiging. Alles in
prima staat. Inl. 06 53 29 31 59 Meerlo
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Verloren vrijdag op zaterdag sleutels.
In de buurt van café de Lange,
Grandcafé Liesbeth en Molenstraat.
Tel 06 28 26 39 71.

TE HUUR
IN SWOLGEN
groot kantoor-praktijkruimte
4 kantoren • garderobe
toiletruimte • klein keukentje

Totaal 120 m2

• via een vaste trap naar
90 m2 archiefruimte
• bouwjaar 2004
• alles netjes in orde
• 12 eigen parkeerplaatsen
• eventueel opslagruimte of
open terrein bij te huren

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Huurprijs € 450,00
excl. GLW per maand

Tel. 06 - 50 42 84 99 of
0478 - 69 16 01

Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Te koop woning Patronaat 21 te
Horst. Direct te aanvaarden.
Vraagprijs € 110.000,-. Inlichtingen
tel. 06 49 87 58 02 of 06 20 42 19 15
Fietssleutel verloren
Wie die mijn sleutelbos op vrijdagnacht
9 aug bij De Lange Horst heeft gevon
den, heeft mijn zwarte omafiets met
een paarse bel ook meegenomen. Graag
reactie svp via sms 06 10 27 98 53
Fruit persen. Tegen vergoeding malen
en persen wij uw fruit. Tevens zaterdag
as tussen 10.00 en 11.00 u een demo
persen. Hobbywijngaard den Hiezel,
Helenaveenseweg 13, Sevenum,
Tel 06 20 35 21 22
Verloren knuffel
Gele giraf met oranje vlekjes ca. 12
cm lang. Verloren op maandagmiddag
4 aug. op route ‘t Hakkerspedje,
Veenpluis, Krouwelstr. te Sevenum.
Gevonden? Bel 077 467 04 48 of
06 16 19 09 72. Bedankt namens Bram.
Verloren ecru kleurig vest
op zaterdagavond 9 aug. bij
Rozenfeesten festival in Lottum. Vinder
graag contact opnemen met Riek Janssen
077 851 23 66 of 06 48 13 43 73.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Flow biedt twee cursussen aan
FLOW OF LIFE, ontspanningstraining yoga pilates - kleurenkennis, meditatie
PILATES, lessen overdag en ’s avonds,
info / opgave: bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl.
‘t Winkeltje, Herstraat 44
tijdelijke wijziging openstijden (periode
13.08.2014 t/m 14.09.2014)
maandag 13.00-18.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 en van
13.00-18.00 uur, zaterdag 09.00-12.00 en
13.00 tot 17.00 uur.
Te huur Luxe Camper
Nog even lekker weg. Huur een luxe
camper, bj. 2014 bij camper verhuur
“De Witte“ Luc Boekestijn
06 43 47 63 39, www.essodewitte.nl
Garageverkoop Loevestraat
Op zondag 24 augustus vanaf 9.00 uur
aan Loevestraat 19. Gezellige garage
verkoop van diverse huisraad, stoffen,
scootmobiel, kleine en grotere meubels.
Gastouder gevraagd in Horst
Welke gastouder in Horst heeft op
maandag en woensdag nog plek voor
2 BSO kinderen? Roodkapje Horst
077 374 51 49.
Voor al uw renovaties en advies
kunt u terecht bij Klussenbedrijf Obelix.
Klussenbedrijf Obelix, tel. 06 10 60 58 83
Verloren Black Berry op de
Ulsheggerweg in Lottum, graag tegen
beloning terug te bezorgen.
tel. 06 49 55 45 35.
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Geboren

Loes Duijkers &
Jeroen Huijs
geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 22 augustus 2014 om
14:00 uur bij Lignum Antiquum
in Broekhuizenvorst.
Wij hebben receptie van 19:00
tot 21:00 uur op de feestlocatie,
Roffert 7 in Castenray.

Zoey

9 augustus 2014
Zusje van Fender en Jesse
Dochter van
Jules en Petra Driessen-Arts
Dr. Lemmenstraat 17
5964 AM Meterik

nieuws 05

Begraven verhalen
13/16

Kerkhof Tienray

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder
vanwege de mensen die er begraven liggen of door het monument zelf. Hallo Horst aan de Maas gaat in deze
serie op zoek naar die begraven verhalen. In deze aflevering: het kerkhof in Tienray.

Op 22 augustus 2014 zijn onze
ouders en grootouders

Jeu en Leen
Heldens-van de Pas
50 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd,
Kinderen en kleinkinderen.
Stoktstraat 68, 5961 TN Horst

Op 23 augustus 2014 gaan wij

Monique van Rens
& Dorian Teensma
trouwen!
We geven elkaar het ja-woord
om 13.00 uur in
het gemeentehuis van Horst.
U bent van harte welkom op
de receptie van 19.00-20.00 uur
in Café de Gaper,
Markt 3 in Sevenum.


Geboren

Tess

7 augustus 2014
Dochter van
Dave Baltussen en
Nicole Jenneskens
De Pelslap 5
5961 LP Horst
Fiets gevonden
Wie heeft zijn zwarte Gazelle fiets incl.
jas laten staan in de Kerkstraat. Terug
te halen met bijpassende fietssleutel bij
Expert Coenders.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Op 23 augustus 2014 gaan wij

Linda Gommans &
Giulia Stermieri
trouwen!
U bent van harte welkom
op onze receptie van 15.00 tot
16.30 uur bij het Parkhotel,
Tienrayseweg 2 in Horst.

Ray-Ban verloren
Zwarte Ray-Ban zonnebril verloren
vanaf de Klompenmakerstraat via de
van Douverenstraat naar de Westsingel.
Telefoon: 06 54 75 83 09.
Breien en haken weer helemaal in de
mode. Maak zelf je sjaal, hoofdband,
muts, handschoenen, sokken of een
mooi vest. Voor inspiratie en trendy
materialen. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst.
Rolsteigers Ladders en Trappen
Verhuur en Verkoop. Tel 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Vrijwilligers gezocht die Gasterij
Bergerbaan Sevenum willen ondersteu
nen bij het koken met onze gasten of
het leggen van een kaartje of andere
activiteit. info Chantal 06 29 18 46 31
en www.bergerbaan.nl
Aardappelen & pompoenen
Te koop verse aardappelen en
halloween pompoenen. Zelfbediening!
Mts. Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.

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.

Hoera, Bambino bestaat 5 jaar...
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Het is zaterdagmorgen. Het
jonge kerkhof van Tienray ligt er
rustig bij. Op een enkele bezoeker
na is het kerkhof leeg. Wiel Nabben
(79) uit Tienray heeft dertig jaar in
het kerkbestuur gezeten en houdt
zijn eigen archief over Tienray
bij. Hij vertelt over de geschiede
nis van het kerkhof dat in 1927 is
aangelegd, toen nog in een groene
omgeving. Nu ligt het kerkhof
tegen een woonwijk aan. Nabben:
“Daarvoor had Tienray nog geen
eigen begraafplaats. Iedereen die
stierf, werd begraven op het kerk
hof in Swolgen.”
Aangezien het kerkhof betrek
kelijk jong is, liggen er geen
monumentale graven. “Je kunt dit
kerkhof niet vergelijken met andere

kerkhoven in de buurt. Daar liggen
allemaal graven van honderden jaren
oud. Hier zijn de graven relatief gezien
nog nieuw. Het oudste graf is van 1929.
Augustinus Knoops werd hier als eerste
begraven. Hij was aannemer en heeft
nog geholpen bij de aanleg van het
kerkhof. Toen het klaar was, heeft hij
volgens zijn kleinkinderen nog gezegd
‘Ik ben benieuwd wie hier het eerste
begraven wordt’, niet wetende dat hij
dat uiteindelijk zelf zou zijn.”

Ondanks weinig
monumenten
toch bijzonder
Een paar meter verderop ligt
Constant Dietz begraven, de persoon

waar ook de Constant Dietzstraat
in Tienray naar is vernoemd. “Hij
was actief bij verschillende fanfares
en de directeur van de Tienrayse
muziekvereniging. Alle fanfares waar
hij actief was, staan vernoemd op
zijn grafsteen, behalve Lottum”, zegt
Nabben. “Toen de grafsteen klaar
was, zijn ze die fanfare vergeten.
Daarom ligt dit reliëf hier. Speciaal
voor de fanfare van Lottum”, legt
Nabben al wijzend uit.
Naast Constant Dietz ligt er nog
iemand op het kerkhof van Tienray
begraven, die een straatnaam heeft
gekregen, namelijk oud- burgemees
ter van gemeente Meerlo-Tienray
Van den Bergh. De Burgemeester
Van Den Berghlaan is na zijn dood
naar hem vernoemd. Nabben:
“Burgemeester van den Bergh is
verongelukt op de Tienrayschen Dijk
in Horst. Die weg kennen we nu ook
wel als de Tienrayseweg”, vertelt hij.
Wat volgens Nabben niet verge
ten mag worden, is dat het ondanks
de weinige monumentale graven,
toch een bijzonder kerkhof is in de
reeks kerkhoven van Horst aan de
Maas. Naast het strooiveld en de
rij urnegraven, heeft het kerkhof in
Tienray de zeven kapelletjes ter ere
van Onze Lieve Vrouw van de Zeven
Smarten. “Dat hoort bij Tienray als
klein Lourdes. Het wandelpad met
de kapellen omcirkelt het kerkhof.
Zo’n wandelpad kom je nergens
hier in de wijde omgeving tegen”,
benadrukt hij.
Om nog even bij datzelfde stukje
historie te blijven, haalt Nabben
aan dat er hier ooit nog vijf zusters
begraven hebben gelegen. “Toen
het klooster in Tienray haar eigen
begraafplaats kreeg, zijn zij opgegra
ven en opnieuw begraven. Ook de
oud-pastoors liggen niet in Tienray.
Zij liggen bijna allemaal in Swolgen”,
vertelt Nabben. “Het enige wat echt
nog oud is aan het kerkhof in Tienray
is de ingang.” In Pace staat er.
“Dat is het enige van voor de oorlog.
Wat ik al zei. Het is hier nog jong”,
besluit hij.
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Horster muzikante opent Maartjes
Pianolokaal
Al op jonge leeftijd was ze bezig met muziek, vooral met piano spelen. Toen Maartje Smedts (23) uit Horst op
haar negende op muziekles ging, was het liefde op het eerste gezicht. Daarna volgden het HKU Utrechts
Conservatorium en de Rockacademie in Tilburg waar ze onlangs afgestudeerd is. Na de zomer gaat ze verder met
het geven van pianolessen, maar nu met een professionele twist.

wel eens aan getwijfeld of ik hiermee
verder wilde gaan. Maar dan kom je
er al snel achter dat je het wel wilt.
De opleiding was zo breed, dat maakt
het interessant. Je kon verschillende
modules kiezen. Omdat ik een jaar over
heb gedaan, heb ik bijna alle modules
wel gehad. Zo waren er modules
management, sound engineering en
school of music. Ik ben afgestudeerd
in de richting school of music. Hiermee
word je muziekdocent.”
Maartje gaat haar kennis nu verder
in de praktijk brengen. “Na de zomer
start ik met Maartjes Pianolokaal. Vanaf
mijn eerste jaar op de Rockacademie
geef ik al les. Eerst was dat alleen aan
mijn overbuurmeisje, maar de groep
werd groter. Ik heb een ruimte in het
huis ingericht voor de lessen en ik heb
een piano gekocht speciaal voor de

leerlingen. Ik vind het leuk om met
mensen te werken. Ook heb je als
muzikant geen vast inkomen en de
lessen geven een basis.”
De muzikante speelt daarnaast
in verschillende bandjes waarmee
ze regelmatig op de planken staat,
waaronder de band Katya. “Met Katya
hebben we vorig jaar de muziekprijs
in Den Bosch gewonnen. Hiermee
hebben we een werkbudget gekregen
waarmee we een theatervoorstelling
hebben gemaakt. Deze zomer speelden
we twee dagen op het Solar Weekend
Festival.” Ook speelt ze in de band
Infine Feather en wordt ze regelmatig
gevraagd om mee te spelen bij de
fanfare. “Soms speel ik twee of drie
keer in de maand. Spelen blijft mijn
passie. Als ik op het podium sta, geeft
dat nog altijd een kick.”

Nieuwe lunchroom
Grubbenvorst
Lekker Gewoën opent op 1 oktober haar deuren in Grubbenvorst.
De lunchroom gaat zich richten op streek- en ambachtelijke producten.

“Toen ik negen was, vroegen mijn
ouders of ik op pianoles wilde. Ik ging
naar Kunstencentrum Jerusalem om
lessen te volgen en vond het meteen
leuk. Rond mijn twaalfde wilde ik wat
vrijere muziek spelen, wat creatiever
en meer richting popmuziek. Toen heb
ik lessen genomen bij Egbert Derix.
Ik was in die tijd zo bezig met piano
en ik had er veel plezier in. Het is ook
gewoon een mooi instrument”, vertelt

Maartje.
Ze wilde na haar school dan
ook graag aan een muziekopleiding
studeren. “Nooit heb ik me verdiept
in andere opleidingen, het was echt
alles of niets. Mijn ouders hebben
me hier ook altijd in gestimuleerd. Ze
komen nu ook nog zo veel mogelijk
bij concerten kijken, dat vind ik echt
heel leuk.” Zes jaar geleden begon
Maartje met een vooropleiding aan

het Conservatorium van Utrecht. “De
opleiding was vooral gericht op jazz.
Omdat ik meer richting popmuziek
wilde, ging ik na dat jaar naar de
Rockacademie in Tilburg en dat beviel
me zó goed.”
Toch heeft Maartje wel eens
getwijfeld. “Op een gegeven moment
moet je beslissen of je van je hobby je
werk wilt gaan maken. Muzikant zijn
is geen negen-tot-vijfbaan. Ik heb er

Eigenaar Marc Derks (47) uit
Grubbenvorst vertelt meer: “De lunch
room is gevestigd in het voormalig
Jan Linders pand, dit is een erg mooi
gebouw om in te zitten.” De zaak gaat
binnen zitplaatsen bieden aan 75 per
sonen. Tevens komt er een terras waar
40 gasten kunnen plaatsnemen. Marc
richt zich alleen op streek- en ambach
telijke producten met een reden: “Ik
heb iets met Horst aan de Maas, ik wil

deze regio ook graag op de kaart zet
ten. Wanneer ik producten van andere
lokale ondernemers gebruik, zal ik de
naam en toenaam ook vermelden.”
Met zijn horecagelegenheid wil Marc
het centrum van Grubbenvorst aanvul
len. “Ik merk dat er veel mensen van
omliggende dorpen naar Grubbenvorst
komen. In het dorp heb je twee
frituren en restaurants, maar een
lunchroom ontbrak nog.”

Voldoende
aanmeldingen

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

23 augustus 2014 grote

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

Cursusmarkt

ter gelegenheid van vijf jaar
Museum de Kantfabriek

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

 Cursusmarkt: docenten zijn
aanwezig om allerlei technieken
te demonstreren.
 Tweedehands markt: garens,
stoffen, textielboeken en
tijdschriften.
 Expositie: werkstukken van
allerlei aard gemaakt door
onze eigen vrijwilligers.
 Locatie: Museum de Kantfabriek
in Horst.
 Entree vrij.
 Aanvang 11.00 uur.
www.museumdekantfabriek.nl

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077 - 398 43 08

VANAF VRIJDAG
15 AUGUSTUS

NIEUWE OOGST
APPELS, PEREN
EN PRUIMEN!

Alle DAGeN APPelS eN PRUIMeN
UIT oNze boeRDeRIJAUToMAAT!
Gewijzigde openingstijden
woensdag en vrijdag van 13.30 tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Glasvezel
Berghem
Industrieterrein Berghem in
Sevenum krijgt glasvezel. Er hebben
zich voor NEDfiber voldoende
bedrijven aangemeld om glasvezel
aan te gaan leggen.
Eind juni werd door enkele
initiatiefnemers onderzocht of het
mogelijk was op het bedrijventerrein
in Sevenum glasvezel aan te
leggen. Grote kabelaars als
Reggefiber weigerden tot nu toe het
buitengebied van Sevenum en het
bedrijventerrein aan te sluiten op het
glasvezelnetwerk. De initiatiefnemers
hebben contact gezocht met een
Venloos bedrijf dat als voorwaarde
stelde minstens 15 bedrijven aan te
mogen sluiten. Die 15 hebben zich nu
aangemeld.
Wilfred van Roij van ComConnect, één van de initiatiefnemers
van het project: “Inmiddels zijn alle
vergunningaanvragen gedeponeerd
bij de gemeente Horst aan de Maas.
Ondernemers op Berghem gaan nu
voor internet 3.0.”

en zo 07
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GEPLUKT

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.

Mónica van
Statum-Gentile
Mónica heeft nog veel familie en
vrienden in haar geboorteland wonen.
Ze vertelt: “Een keer in de drie jaar
ga ik nog terug naar Argentinië. Ik
wil vaker gaan maar dat is helaas
niet mogelijk. Gelukkig komen mijn
ouders elke twee jaar op bezoek in
Horst.” Op speciale momenten brengt
de familie samen tijd door op een
vakantiebestemming. Zo vertelt Mónica
dat ze vorige zomer naar Cuba zijn
gegaan voor het 50-jarig huwelijk van
haar ouders. Een andere bijzondere
vakantie voor haar was een bezoek aan
Rome, waar ze de Paus heeft ontmoet.
Verder maakt ze ook korte reizen met
haar man. “We zijn naar verschil
lende landen binnen Europa geweest.
Denemarken is toch wel onze favoriet.
Hier zaten we op een eiland. Het was
zo mooi en rustig.” Ook voor haar werk
als hoofd administratie van een Brits
bedrijf gaat Mónica vaak naar het bui
tenland, vooral naar Engeland.

s
’
e
k
o
J
recept

Deze zomer stelt Joke van
Het Aardbeienland in Horst
speciaal voor de lezers van
HALLO Horst aan de Maas een
recept samen met aardbeien en
andere lekkere producten. Met
een paar tips maakt u zelf de
lekkerste zomerse gerechten.

Aardbeienkwarktaart
Ingrediënten:
· 1 pak Bastognekoeken
· 50 gram hazelnoten
· 70 gramboter of margarine
· 600 gram aardbeien
· sap van een halve citroen
· 9 blaadjes gelatine
· 450 magere kwark
· 100 gram witte basterd
suiker
· 1 zakje vanillesuiker
· ¼ liter slagroom

Bereidingswijze:
• Maak de Bastognekoeken samen
met de hazelnoten fijn;
• meng de boter door het kruimelmengsel;
• verdeel het boter-kruimelmengsel
gelijkmatig over een springvorm
met doorsnede van 24 centimeter
en druk het met de bolle kant van
een lepel goed aan. Zet het tot
verder gebruik weg in de koelkast;
• week de gelatine in koud water;
• pureer in de tussentijd de aardbeien met 75 gram suiker. Klop de
slagroom met de overige 25 gram
suiker en de vanillesuiker. Verwarm
dan in een pannetje het citroensap
(niet koken);
• knijp de gelatine vervolgens uit en
los op in het citroensap dat van het
vuur is verwijderd;
• meng het gelatinemengsel daarna
voorzichtig door de aardbeienpuree. Voeg vervolgens al roerend de
kwark en daarna de slagroom door
het mengsel;
• verdeel tenslotte het kwark- aardbeienmengsel over de taartbodem
en strijk de bovenkant glad;
• laat de taart zo’n 3 uur opstijven en
maak hem voor serveren op met
verse aardbeien en slagroom.

Nederland
is mijn thuis
Ze houdt van koken, tuinieren en lezen en is een echt familiemens. Ze is getrouwd met haar man Paul (52) en
heeft twee kinderen: Fran (18) en Guillermo (22). In 2002 kwam ze met haar kinderen naar Horst voor haar liefde.
Deze week is de Argentijnse Mónica van Stratum-Gentile (50) geplukt.
Ze werkte en woonde in Spanje
toen ze Paul ontmoette. “Een jaar lang
hadden we een lange afstandsrelatie.
Vaak ben ik op en neer gevlogen tussen
de twee landen. Op een dag, toen we
op het vliegveld van Düsseldorf ston
den vroeg hij of ik niet in Nederland
wilde komen wonen. Zes maanden
later woonde ik in Horst. Ik had een
goede baan daar als office manager,
maar die heb ik opgezegd en ik heb
Spanje verlaten.”
Mónica vond al snel haar draai in
Horst. “Ik vond het meteen leuk hier.
De mensen zijn heel aardig en open.

Dit recept wordt u aangeboden door
Het Aardbeienland in Horst.

Naar school
Haar zoon Fran was zes jaar en
sprak geen woord Nederlands toen

PUZZEL

Sudoku

hij zijn eerste schooldag tegenmoet
ging. De kinderen gingen naar het
Meuleveld. “Fran werd gekoppeld aan
een meisje op school. Ze moest hem bij
de hand nemen en hem alles laten zien
op school. Toen Fran aan het einde van
de dag naar huis kwam, zei hij als eer
ste: ‘Mama, ik heb een vriendinnetje’.
Ik herinner het me nog als de dag van
gisteren”, lacht ze. Bij Guillermo werd
de taal op een andere manier bijge
bracht. Mónica: “Guillermo was twaalf
jaar en ging naar groep zes. Hier mocht
hij meteen Spaanse les geven aan de
kinderen. Dat was hartverwarmend.”

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Geniet van een stukje heerlijke
kwarktaart

Joke

Het hielp natuurlijk wel dat ik al Engels
sprak en natuurlijk heb ik Nederlands
geleerd. Zelf had ik toen een baan bij
de Volksuniversiteit in Venlo als lerares
Spaans en werkte bij mijn man in het
bedrijf. De kinderen gingen naar school.
Ik weet het nog goed. We kwamen op
een zondag in de zomer aan. De dag
erna moesten de kinderen meteen naar
school. Ik was wel benieuwd hoe dat
ging verlopen.”

De Argentijnse is ook correspon
dent vanuit Nederland voor een groot
Argentijns radiostation. “De Argentijnen
zijn erg geïnteresseerd in Máxima en
willen alles weten over hoe het haar
hier in Nederland vergaat. Ze heb
ben me gebeld toen de aanslag op
het Koningshuis was in Apeldoorn,
maar ook bij de kroning van WillemAlexander. Tijdens het WK dit jaar heb
ben ze me ook gebeld.”
De wedstrijd Argentinië -Nederland
was spannend voor haar. “Ik dacht dat
ik blij zou zijn voor het land dat zou
winnen, maar toen Argentinië won,
was ik niet blij. Toen besefte ik me
dat ik niet meer kan kiezen tussen
Argentinië en Nederland. Dat deed
me wat. Op dat moment realiseerde
ik me dat ik Argentijns ben maar dat
Nederland mijn thuis is.”

magere rundstooflapjes
kippenbouten in braadzak
gehakt cordon bleu

100 gram € 1,65
4 stuks

€ 6,00

4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Horst aan de Maas in vakantiesferen
De zomervakantie in Horst aan de Maas is begonnen. Nu is het tijd om met vrienden een terrasje te pikken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen. De zomer
staat vaak ook in het teken van op vakantie gaan. Terwijl de een met zijn gezin naar een camping in Zuid-Frankrijk rijdt of met vrienden de beest uit gaat hangen in Kreta,
blijft de ander thuis en geniet in eigen gemeente van de zomerperiode. Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas gaat deze zomer ook op pad en laat zien wat haar inwoners
zoal bezighoudt. Maar ook onderzoeken we wat toeristen zo aantrekt aan onze regio. Voor toeristen en voor de thuisblijvers bieden we daarnaast met Piet Hoebers tips over
het Petranpad en bekijken we bijzondere plekken op deze wandeling.

Aan tafel met de toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker
of inwoner van Horst aan de Maas. Deze week: Gertie (49), Remco (49) en
Megan (18) Grüteke uit Ospel. Zij staan op camping De Maashof in Lottum.
Met z’n drieën zitten ze aan tafel.
Vader, moeder en dochter. Ze zijn al
even niet meer op vakantie geweest
en vinden het nu wel fijn om van huis
te zijn. “We wilden gewoon even van
huis weg en het weer is prima, dus
waarom niet. Je hoeft niet ver weg
te gaan met zo’n mooi weer”, vindt
Gertie. “Er is genoeg te zien hier in de
omgeving. Vooral die rozenvelden en
blauwe bessenvelden”, zegt Remco.

Goede fietspaden
Het gezin heeft niet specifiek voor
Horst aan de Maas als gemeente om
op vakantie te gaan gekozen. “We
hebben gewoon op internet gezocht.
Daar vind je tegenwoordig alles hè”,
meent Remco. “Ja, hier hadden ze
plaats, dus toen zijn we hier maar
naartoe gekomen”, lacht Gertie.
Met z’n drieën hebben ze het best wel
leuk. “We zijn er al verschillende keren
met de fiets op uit geweest”, zegt
Remco.

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
wespenbestrijding!
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Remco, Gertie en Megan fietsen
alle drie graag en zijn net een dagje
uit aan het rusten van een fietstocht.
“We hebben ongeveer 25 kilometer
gefietst”, zegt Remco. “Je kunt best
zien dat de gemeente hier geld heeft
geïnvesteerd in toeristische attracties.
Niet alleen de gewone wegen, maar
ook de bospaden en de zandwegen zijn
goed bewegwijzerd.” Straks gaan ze
weer op de fiets naar een ander dorp.
Ondertussen trekt Megan haar
schoenen aan. Boven hun hoofd stapelt
de bewolking zich op. Het lijkt een
regenachtige dag te worden. “Zolang
het droog blijft, gaan we er af en toe
op uit”, zegt Gertie. Ze zijn al naar de
zomermarkt in Horst geweest. “Er is
ook kermis in Melderslo toch?” denkt
Gertie. “Met een braderie? Ja, dat is
leuk. Daar gaan we dan ook maar even
kijken, hè Megan”, vraagt Gertie aan
haar dochter.

Dit dorp is nog
authentiek
Wat het gezin zo leuk vindt in
Lottum, zijn de wilde bloemen langs
de kant van de weg. “Bij ons halen ze
die weg en hier laten ze het gewoon
groeien. Als je bij ons in het dorp rijdt,
zijn de wegen ook allemaal versmald.
Hier zijn de wegen sowieso al smal,
maar staan er wel mooie rozenhagen.
Dit dorp is nog authentiek”, zegt Gertie.
De fietsen worden alweer
tevoorschijn gehaald voor de
volgende tocht. Gertie, Remco en
Megan verblijven nog een week
op de camping in Lottum. “Zo met
een camper is het ideaal. Als je weg
wilt rijden, ben je zo weer thuis”,
besluiten ze.

Zelfpluk t/m 17 augustus, €2,50 p. kilo

ACTIE: 300 gram zelf geplukte
bessen gratis bij inlevering van
deze advertentie!
1 advertentie p.p. zelfpluk

Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl

HALLO en hoije wah
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station
Horst-Sevenum. Waar gaat de reis naar toe?
Over een kwartier komt de trein
aan op perron 1. De zussen Kayleigh
(13) en Joëlle (15) Linders uit Horst
lopen over het perron. Ze gaan
vandaag met z’n tweeën een dagje
gezellig winkelen in Eindhoven. Het is
de eerste keer dat de zussen samen
met de trein gaan. “Normaal gespro
ken gaan we altijd naar Venlo met

de fiets”, zegt Kayleigh. “Ja, of onze
moeder gaat mee naar Eindhoven”,
vult Joëlle haar zus aan.
Ze denken er aan om jaarlijks een
zussendag te houden. Ze vinden het nu
al leuk om alleen op pad te zijn. “We
gaan gewoon kijken of we iets leuks
zien en ik denk dat we tussen de mid
dag wel ergens een broodje eten”, zegt

Kayleigh. De winkels die ze vandaag
zeker bezoeken, zijn Primark en
Coolcat. “Daar gaan we normaal
gesproken met onze moeder niet
heen”, lachen de meiden. De eerste
keer met de ov-chipkaart reizen is
nog even wennen voor de meiden,
maar een trein later stappen ze toch
in. Hun eerste zussendag begint nu.
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Het Petranpad:

Van het Meterikse Veld naar de
St. Martinusberg
Gemeente Horst aan de Maas is rijk aan wandelpaden. Een van de langste routes in ons gebied is het Petranpad.
Deze route is 111 kilometer lang en verbindt alle stukjes natuur tussen de Maas en de Peel. Landschapsgids Piet
Hoebers van IVN De Maasdorpen licht iedere week een etappe van het Petranpad toe. Deze week lopen we in een
gebied in Meterik, van het Meterikse Veld naar de St. Martinusberg.

Deze week loopt de route van
het Petranpad door Meterik, van de
openheid van het Meterikse Veld naar
de stuifduinen in de Schadijker Hei.
Vanaf Molen Eendracht Maakt Macht
heb je een mooi uitzicht over het
weidse Meterikse Veld. Hoebers wijst
om zich heen. “Als je goed kijkt, dan
zie je dat het veld een soort dal is,
waar de boerderijen omheen liggen.
De akkerlanden werden al vanaf heel

vroeg met stalmest bemest, waardoor
dit land steeds hoger is gaan liggen.
Per eeuw komt het land wel 10
centimeter hoger te liggen”, legt hij uit.
Het pad voert verder door de
Schadijkse Bossen naar een gebied
waar de begroeiing minder dicht is. Dit
is de Schaakse Hei. Hoebers: “Het is
een heuvelachtig gebied, maar vroeger
was dit allemaal veld. De paden die je
ziet zijn ontstaan doordat boeren hier

Door de boeren die hier vroeger met
hun karren reden en door het plaggen
steken, kwamen er grote kale stukken
op de hei, waar de wind vrij spel
had. Zo ontstond dit heuvelachtige
stuifduingebied.”
Later, rond 1900, werden er
bomen en planten geplant om het
zand vast te houden. Het stuiven
van het zand is goed te zien aan de
zogenaamde ‘zwevende bomen’.
“Dat zijn afgestorven boomstronken,
waarbij het zand tussen de wortels is
uitgestoven. Het lijkt alsof de wortels
boven de grond zweven”, aldus
Hoebers. Staatsbosbeheer probeert
tegenwoordig ook hier de natuur weer
in haar oude staat terug te krijgen. Een
flink stuk van het bos is op deze plek
gekapt, om de hei weer zichtbaar te
maken.
In de verte is nog net een oorlogs
monument zichtbaar, ter ere van een

verzetsman uit Maastricht die daar tij
dens in 1943 gefusilleerd werd door de
bezetters, omdat hij de namen van zijn
wapenbroeders niet prijs wilde geven.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood
het terrein van de Schadijkse bossen
ook een uitstekende schuilplaats voor
vele onderduikers. Onder hen waren
studenten uit Nijmegen, die zich aan de
verplichte tewerkstelling in Duitsland
wilden onttrekken.
“Er is ook nog een leuk volksver
haal over dit gebied”, vertelt Hoebers.
“Vroeger lag hier het kleine boerderijtje
Rongen. Het lag op een hele ongun
stige plek waar veel zand naartoe stoof.
Jaren later was de boerderij weg en
sommigen mensen denken dat onder
al dit zand nog altijd het boerderijtje
Rongen ligt, helemaal ondergesto
ven. Helaas is dat niet mogelijk en
is het gewoon een mooie fantasie”,
besluit hij.

met hun schapen de hei opgingen.
Die hei liep vroeger door tot aan de
Peel.” Hij wijst op een paadje. “Dit
wordt Drabbels Drift genoemd, naar
boer Drabbels die hier altijd met zijn
schapen overeen kwam.” Als je het pad
volgt, kom je bovenop een stuifduin
uit, van waaruit je een prachtig uitzicht
hebt op het lager gelegen gebied.
Hoebers: “Dit is de hoogste heuvel
van het gebied, de St. Martinusberg.

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

HALLO op Elba
Peter en Mariet Crienen uit Horst verbleven onlangs op het Italiaanse eiland Elba. Ze genoten niet alleen
van de natuur en het uitzicht op het eiland, maar namen ook de tijd om te ontspannen met de HALLO. Elba is
het eiland waar de Franse keizer Napoleon Bonaparte een half jaar in ballingschap verbleef, nadat hij voor de
eerste keer werd verslagen.

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
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
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Ondervind jij hinder van de verkeerssituatie bij station Horst-Sevenum?

‘Sluiting van andere
overgang was heel dom’

Bijna de helft van de inwoners in Horst aan de Maas ondervindt soms hinder van de verkeers
situatie bij het station Horst-Sevenum. Eén op de vijf inwoners heeft hier naar eigen zeggen zelfs
‘geregeld’ last van. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
komen. Slechts 22 procent geeft aan
De verkeerssituatie bij station
geen hinder te ondervinden bij de
Horst-Sevenum laat wat te wensen
situatie rondom het spoor. “Je staat er
over, weet ook het gemeentebestuur
praktisch elke
van Horst aan
“Iedere keer erger ik me
keer dat je er
de Maas. Met
komt wel te
een toegeno
een beetje meer”
wachten”, geeft
men intensiteit
“Het is altijd een puinhoop
iemand aan.
van het spoor
wanneer er een trein
Andere wijzen
en meer ander
op gevaarlijke
verkeer, ont
voorbij komt”
inhaalsituaties als
staan regelma
“Scholieren steken
mensen vanuit
tig lange wacht
zomaar over”
Horst rechtsaf of
rijen voor de
vanuit Sevenum
spoorbomen en
als gevolg daarvan lastige verkeerssitu linksaf richting America willen. “En dan
hebben we het nog niet over het milieu
aties als de bomen weer open gaan.
gehad met de onnodige uitlaatgassen
Eén op de drie inwoners geeft
bij het wachten.”
aan zelden of nooit bij het station te

korting
60%
zomercollectie
*

*

“De
overgang
bij de
Tongerloseweg
sluiten, is heel
dom geweest”,
vindt iemand.
Ook anderen
hebben ideeën over
oplossingen. Slechts 14
procent van de ondervraagden
vindt een verbetering niet nodig.
Anderen stellen voor stoplichten te
plaatsen (12 procent), de rijbaan
te verbreden (10 procent) of het
station te verplaatsen (5 procent).
De meerderheid is echter voor een
verkeerstunnel onder het spoor (43

Nee
52%

procent). Ook andere
suggesties worden
gedaan, waarbij
vaak een
rotonde wordt
gesuggereerd.
“De toegang
tot het station
moet worden
verlegd en
het verkeer
moet met een
rotonde verder van
de spoorwegovergang af
geregeld worden.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl

Ja
48%

Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

op de

okken v.a. € 10,- *
blazers v.a. € 15,- * pantalons/r
*vesten/pullovers v.a. € 7,50 * t-shirts/topjes v.a. € 5,-

* tenzij anders aangegeven

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

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Bespreking Poll week 31

Openheid over toekomst Gasthoês is een must
Inwoners van Horst aan de Maas willen graag weten wat er met
’t Gasthoês in Horst gaat gebeuren. Maar liefst 83 procent vindt dat gemeente
Horst aan de Maas openheid over de gang van zaken moet geven. Het project
zal uiteindelijk met gemeentegeld gefinancierd worden en geen klein bedrag
gaan kosten. Volledige openheid over de vorderingen lijkt dan ook niet meer
dan gepast.
De gemeente wil echter liever voorlopig de gesprekken met de

gemeenteraad achter gesloten deuren houden. Zij wil eerst zekerheid over
het budget en eventuele partners. Logisch, vindt de overige 17 procent.
Gesprekken met mogelijke huurders zijn natuurlijk vertrouwelijk en zolang
er geen contracten getekend zijn, kan openheid deze potentiële Gasthoêsgebruikers afschrikken. De gebruikers een beetje privacy geven zodat het
project echt van de grond kan komen, lijkt dan ook een redelijke eis. We
moeten met z’n allen gewoon een beetje geduld hebben.

Beeldbepalende bomen dienen behouden te blijven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas wil de grote lindeboom aan de Venrayseweg in
Horst, langs het voormalige restaurant Aan Tafel, gaan kappen. De boom is aan
getast door zwammen en er is kans dat hij daardoor tijdens een storm om gaat
vallen. Volgens de gemeente vormt hij een gevaar voor de directe omgeving.
Door de boom te kappen ontstaat er tevens ruimte voor de kleinere linde die
ernaast staat om verder te groeien. Begrijpelijk dus dat de gemeente ervoor kiest
om de boom te rooien. Bovendien wen je er na verloop van tijd ook wel weer
aan dat de boom er niet meer staat.

De boom staat echter al ruim een eeuw op deze plek en is een echte blik
vanger te noemen. Eigenlijk zou er alles aan gedaan moeten worden om deze te
behouden. Misschien zijn er andere oplossingen te vinden zodat de boom geen
gevaar meer vormt. Gemeente Horst aan de Maas heeft een bomenlijst opgesteld
waarop monumentale en bijzondere bomen staan. Bomen die niet zomaar gekapt
mogen worden. Ook de linde staat daarop. Logisch, bomen die al zo lang deel uit
maken van het straatbeeld verdienen het om nog een kans te krijgen.
Beeldbepalende bomen dienen behouden te blijven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 32) > Een tijdelijke huurwoning is de oplossing > eens 51% oneens 49%

Laatste
woord
De vader van een ex-collega
is dood. Hij heeft op zijn eigen
manier, zoals de rouw
advertentie vermeldde,
de spierziekte ALS overwonnen
en is aan een nieuwe reis
begonnen.
Jaarlijks gaan er honderden
mensen dood in Horst aan de
Maas. Niks nieuws onder de zon.
Het hoort bij het leven en het
verdriet dat hierbij komt kijken,
moet vooral persoonlijk blijven.
Als ik een rouwadvertentie
onder ogen krijg, kijk ik altijd
eerst even naar de naam, om
vervolgens een geboortedatum
te zoeken. Een snelle rekensom
geeft mij berusting als blijkt dat
de overledene op 99-jarige
leeftijd in zijn slaap is overleden.
Dat is voor mij persoonlijk de
ideale dood: een beetje vergeetachtig, een paar fysieke ongemakken, maar verder prima bij
de pinken. Elke dag nog genieten van een kopje koffie, een
krantje en paar aangename
gesprekken. Ik weet ook wel dat
het bijna een onmogelijke
werkelijkheid is, maar totdat aan
mijn dood houd ik deze gedachte
voor ogen.
En als deze ideale weg toch
anders verloopt, dan zal ik tijdig
de juiste papieren ondertekenen.
Voor mij ook geen uitzichtloos
lijden en langzaam wegteren
verbonden aan duizend slangen.
Nee sla mij maar over, ik pak
wel een trein eerder. Net zoals
mijn ex-collega zei. “Mijn vader
heeft aangegeven ons te willen
gaan verlaten.” Euthanasie heet
dat met een mooi woord en ik
vind het prachtig dat het bestaat
en mag.
Als je hoort dat het moment
is bepaald, dan schrik je wel
even, want het is ineens zo
definitief. En hoe zal het afscheid
zijn? Wat zeg je nog tegen
elkaar? Stel je de allerlaatste
vragen die je nooit onbeantwoord wil laten? Of houd je
elkaar nog even stevig vast, kijk
je elkaar daarna recht in de ogen
en zegt één blik meer dan
duizend woorden? Wat zal het
allerlaatste woord van de
stervende zijn, als deze nog kan
praten? Zo, jou, ziens, weten,
van, dag, ja, geweest, nee,
bedankt,…
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Molengatweg/Molenveldweg en Americaanseweg/Oude Peeldijk/Hofweg

Inloop bijeenkomst
wegenonderhoud
De gemeente Horst aan de Maas gaat groot
onderhoud uitvoeren op de Molengatweg/
Molenveldweg en Americaanseweg/
Oude Peeldijk/Hofweg. De werkzaamheden
bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen
van een nieuwe asfaltverharding en het
aanbrengen van grasbetonstenen langs
de weg.
Indien u meer informatie wenst over de
inhoud van de werkzaamheden, dan kunt u
een persoonlijke toelichting krijgen over de
werkzaamheden. Er wordt een inloopbijeenkomst speciﬁek voor deze werkzaamheden
gehouden op woensdag 20 augustus 2014.

Voor vragen en informatie over de
Molengatweg/Molenveldweg
Deze inloopavond start om 19:00 uur
en eindigt om 20:00 uur.
Voor vragen en informatie over de
Americaanseweg/Oude Peeldijk/ Hofweg
Deze inloopavond start om 20.15 uur
en eindigt om 21.15 uur.

Tijdens genoemde tijdstippen zijn medewerkers
van de Gemeente Horst aan de Maas aanwezig
om u een persoonlijke toelichting te geven op de
inhoud van de werkzaamheden, de fasering, de
verkeersmaatregelen en al uw overige vragen.

Let op!! De inloop avond wordt in de fractiekamer gehouden, hiervoor moet
u de ingang aan de achterzijde van het gemeentehuis gebruiken.

Nog een tweetal kavels beschikbaar aan de Kamplaan te Hegelsom

Kavels te koop in
Hegelsom
Bij de woonwijk Kamplaan in Hegelsom
zijn nog twee kavels beschikbaar welke
zijn bestemd voor vrijstaande woningen.
Bij de aankoop van deze kavels
kunt u in aanmerking komen voor de
stimuleringsmaatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en
is tevens te bereiken via 077- 260 00 00 of
info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu

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
Zwarte Plakweg 48a
Broekhuizenvorst
Molenweg 4
hoek Ganzenkampstr/Zeelberg,
hoek Op de Spekt/Broekstraat
Grubbenvorst
Broekeindweg 12
Horsterweg 47
Diverse percelen nabij Dorpstraat
Horst
Kreuzelweg 4

Dijkerheideweg 16 t/m 16c
Frans Woltersstraat 1
hoek Americaanseweg/
Speulhofsbaan
Op de Kamp 4
Het Veldje 23
Korverstraat 14
Pieter Belsstraat 60
Kronenberg
Americaanseweg 64
Meerlo
Hogenbos 14
Veestraat 3

Meterik
Rector de Fauwenstraat
(Begraafplaats)
Sevenum
Kerkstraat 7
Steeg 5a
Swolgen
Hulsweg 10
Hogeweg 8
Tienray
Spoorstraat 65

Jeugdsportfonds
In de zomermaanden krijgt u als ouder vaak
weer een brief van de sportvereniging, met
het verzoek om de contributie voor uw kind
te betalen. Of misschien moet u wel nieuwe
sportkleding aanschaffen voor uw kind. Als
u afhankelijk bent van een minimuminkomen, of net iets meer, dan kost het vaak
moeite om deze kosten te betalen. Daarom is
de gemeente Horst aan de Maas aangesloten
bij het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds vergoedt namelijk
de kosten in verband met contributie en/of
sportkleding voor kinderen van 4 tot en met
20 jaar. De vergoeding bedraagt per kind maximaal € 225,- per jaar. Er kan voor meerdere
kinderen uit het gezin een vergoeding worden
aangevraagd.U hoeft zelf geen geld voor te
schieten aan de sportvereniging of sportzaak.
Het Jeugdsportfonds regelt namelijk de betaling.

U kunt zelf geen aanvraag indienen.
U moet hiervoor contact opnemen met een
zogenaamde intermediair. Dit kan bijv. de
leerkracht van uw kind zijn, een jeugdarts,
consulent van de gemeente, maatschappelijk
werker of hulpverlener van het
Bureau Jeugdzorg. Het moet wel iemand
zijn die bij uw kind of gezin professioneel
betrokken is. Deze intermediair kan namens
u een aanvraag bij het Jeugdsportfonds
indienen.
Voor meer informatie over het jeugdsportfonds kunt u terecht op de gemeentelijke
website, www.horstaandemaas.nl of op
http://limburg.jeugdsportfonds.nl/
Uw intermediair kan voor informatie ook
contact opnemen met Kim Wijnants,
consulent Jeugdsportfonds Limburg.

Blauwalg Kasteelse Bossen
Tijdens controles, uitgevoerd door inspecteurs van Waterschap Peel en Maasvallei,
zijn blauwalgen aangetroffen bij het strandbad Kasteelse Bossen.
Blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde gezondheidsklachten veroorzaken bij mens
en dier. Daarom wordt geadviseerd om contact met deze wateren te vermijden. In overleg met
de terreinbeheerder en de gemeente Horst aan de Maas zijn waarschuwingsborden geplaatst.
Het waterschap blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit
te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de
borden verwijderd.
Kijk voor meer informatie ook op de website van het waterschap: www.wpm.nl

Wegenonderhoud
Horst aan de Maas
In opdracht van de gemeente Horst aan de
Maas start Wegenbouwmaatschappij Strabag
uit Herten met werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit reparatie/
overlagen van asfaltwegen. De onderhoudswerkzaamheden zullen bestaan uit het
wegfrezen van de slechte bestaande asfaltverharding en het aanbrengen van o.a. nieuwe
deklaag en verkeersdrempels.

worden per brief door de aannemer op de hoogte
gesteld van de werkzaamheden. Wij begrijpen
dat deze werkzaamheden overlast met zich mee
kunnen brengen. Wij doen echter ons best om
deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij
rekenen dan ook op uw begrip en medewerking
van uw kant. Afhankelijk van de weersgesteldheid
kunnen de werkzaamheden eerder dan wel later
uitgevoerd worden.

Bereikbaarheid
De betreffende weggedeeltes worden tijdens de
werkzaamheden voor al het verkeer afgesloten.
In verband met de werkzaamheden zal al het
doorgaande verkeer omgeleid worden middels
borden.De woningen/ bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar en de bewoners/bedrijven

Contactpersonen
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met de uitvoerder van de aannemer
Strabag de heer Dhr. D. Aerts 06-51 99 35 35.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de opzichter van de
gemeente de heer Th. Van Gend 06-52 30 43 43.

Planning
locatie

van tot

periode

Deurneseweg (Griendtsveen)

vanaf grens gemeente Deurne
tot aan de Past. Hendrikstraat

19 t/m 20 aug. 2014

Lottumseweg/Horsterdijk

t.p.v. spoorwegovergang

nacht 10-11 sept. 2014

Peelheideweg (America)

op het gedeelte Midden-Peelweg
tot aan de Lorbaan

2 sept. 2014

Peelstraat

op het gedeelte Midden-Peelweg
tot aan Blaktdijk

2 sept. 2014
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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.

Effecten Russische boycot op Limburgse economie
De Limburgse agrarische sector wordt zwaar getroffen door de
Russische boycot van vrijwel alle voedsel uit de Europese Unie. De boycot
is sinds vorige week van kracht en zal minstens een jaar duren. De
CDA-fractie in de Provinciale Staten wil in een spoeddebat duidelijk
krijgen wat de effecten zijn van deze boycot, op de korte en de
middellange termijn, voor de Limburgse economie.
Daarnaast zet het CDA zich ook
op landelijk en Europees niveau in
om naar oplossingen te zoeken.
Zo wees Europarlementariër Annie
Schreijer er onlangs op dat er een

Europees budget is van 400 miljoen om
consequenties van handelssancties op
te vangen. Daarbij is haar inzet om met
name andere afzetmarkten te ontwik
kelen. Dat is nodig om te komen tot

structurele oplossingen na het import
verbod. Het importverbod treft onder
meer vlees, melk, fruit en groente.
Voor enkele agrarische sectoren kan de
boycot desastreuze gevolgen hebben.
Bijvoorbeeld de glasgroentesector, die
sector wordt al jarenlang getroffen door
te lage prijzen en kan een verdere prijs
val absoluut niet dragen. Het CDA in de
Provinciale Staten wil duidelijk krijgen
welke acties in Limburg kunnen worden
ondernomen om de effecten van de

boycot te verzachten. Als lokale afde
ling hebben we hierover volop contact
met de provinciale politici. De land- en
tuinbouw leveren een substantiële
bijdrage aan de Limburgse economie
en zorgen voor de leefbaarheid op het
platteland. De regio Venlo is aangewe
zen als een van de vijf belangrijkste
regio’s in Nederland, waar de agrari
sche sector aanwezig is en zich verder
moet kunnen ontwikkelen. Het provin
ciaal bestuur heeft dat in haar beleid

al onderkend en al ingezet op het
versterken van de land- en tuinbouw
structuur in Limburg. Het CDA onder
schrijft de sancties die de Europese
Unie trof om Rusland te straffen voor
de crisis in Oekraïne, maar wil niet dat
de boycot die Rusland heeft ingesteld
eenzijdig wordt afgewenteld op een
of een beperkt aantal sectoren.
Rudy Tegels,
Fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

Zorgen om nieuwe zorgtaken WMO en pgb
Duidelijk is dat de
gemeente vanaf 1 januari 2015
verantwoordelijk is voor de
uitvoering van Jeugdzorg, Werk en
Inkomen en de WMO (deels ABWZ).
Duidelijk is dat de overheveling
gepaard gaat met flinke kortingen,
lees bezuinigingen.
Duidelijk is dat er, ondanks hard
werken, nog veel zaken geregeld
moeten worden. Dat gaat deels
buiten ons aller zichtveld. Dat maakt

ons ongerust. U ook? We willen meer
openheid en informatie voor ons en u
als inwoners.
Duidelijk wordt dat mensen bang
zijn voor de ‘keukentafel’- gesprekken.
Dat signaal moet serieus worden
opgepakt. D66 wil de garantie dat
mensen die hulp nodig hebben
deze krijgen op basis van goede
gesprekken.
Duidelijk is dat het college de
taken binnen de versterkte budgetten

wil uitvoeren. D66 is bereid voor de
overgangsperiode extra middelen
uit de reserve in te zetten. Dit in
tegenstelling tot andere partijen die
de afgelopen jaren pakweg 10 miljoen
euro uit die reserves geput hebben
voor ons inziens minder belangrijke
zaken dan zorg!
Niet duidelijk is, gezien de
uitspraak van de wethouder dat de
begroting voor 2015 ‘giswerk’ is, hoe
mogelijke tekorten opgelost worden

bij de uitvoering van de nieuwe taken.
D66 wil dat zij nu al alternatieven
bedenkt en/of maatregelen treft en
dit deelt met de raad. Volgens D66
mag dit niet ten koste gaan van de
zorghulpverlening of de kwaliteit
hiervan.
Niet duidelijk is hoe het verder
gaat met het pgb. We horen dat er
gesprekken zijn met pgb-gebruikers.
D66 vindt dat het pgb ruim
beschikbaar moet blijven. En zeker

niet het kind van de rekening mag
worden omdat er te weinig geld is.
Gaat het woord “giswerk”
wellicht verder dan alleen de
financiën? D66 gaat ervan uit dat de
wethouder met kracht de voortgang
invult. En dat ze open kaart spelend
u als inwoners en ons als politieke
partij meeneemt in de voortgang.
Jos Gubbels,
Raadslid D66

SOS Meerlo - Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje
Jiboro (Gambia)

Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189
www.sos-meerlowanssum.nl
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Windhonden in Kronenberg
In Kronenberg werd in het weekend van 8 augustus tot en met 10 augustus een windhondencoursing georganiseerd door Ossen WindhondenRenVereniging ’t Haasje. Tijdens dit evenement in Kronenberg werden windhonden
en basenji’s gekeurd en beoordeeld op hun jachtvermogens.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Daarvoor krijgen ze punten. Op zondag
vindt dan de hoofdactiviteit plaats: het
coursen. Hierbij wordt een natuurlijke
hazenvang nagebootst en wordt er
gelet op welke hond de beste conditie,
snelheid, intelligentie, jachtdrift en dat
soort kenmerken heeft. Uiteindelijk is
er dan één hond het beste in schoon
heid en prestatie.”

Ondeugend

Een echte hondencamping is ver
rezen op het evenemententerrein in
Kronenberg. Elke tent of caravan is
voorzien van een hek, zodat de honden
niet kunnen ontsnappen, of zijn uitge
rust met moderne hondenbenches en

–hokken. Het hele weekend staat in het
teken van de honden. Secretaris van
’t Haasje, Ade Kraker, legt uit wat er
allemaal is georganiseerd: “Op vrijdag
heeft er een training plaatsgevonden
voor de honden, waarin ze konden

oefenen met het vangen van een prooi.
Zaterdagochtend is er dan traditioneel
de keuring van de honden. Hierbij
wordt gekeken naar raskenmerken,
zoals het gebit, de oren en de ogen,
maar ook welke hond het mooiste is.

Yvonne ’t Mannetje komt uit
Noord-Holland en heeft samen met
haar man vier basenji’s: Lola, Moyo,
Dana en Chami. “De basenji is een
oerras”, vertelt ze. “Er wordt wel eens
gezegd dat het een kruising is tussen
een hond, kat en aap. Ze zien er uit als
een hond, maar ze hebben het karakter
van een kat. En ze zijn zo ondeugend
als een aapje”, lacht Yvonne. Op de
keuring hebben de honden van Yvonne
het goed gedaan. “Moyo is derde
geworden, en de meisjes Lola en Dana
zijn eerste geworden in hun categorie.
De oudste, Chami, heeft niet meege
daan, die vindt daar niets aan.” Yvonne
vertelt: “Er zijn ook soms renwedstrij
den voor windhonden en basenji’s,
maar een coursing is toch specialer.
Dan kunnen ze hun jachtinstinct laten
zien. Daarna zijn de honden ook echt
helemaal happy.”
Even verderop zit een groep
windhondenliefhebbers gezellig te
praten bij een tent. Het zijn Marc en

Betina uit Antwerpen, die het week
end aangrijpen om weer eens bij te
praten met hun Nederlandse vrienden
en mededeelnemers uit Maasbommel
en Lelystad. “Op deze evenementen
zien we al onze windhondenvrienden
weer”, vertelt Betina enthousiast. Marc
vult aan: “Eigenlijk zijn we een beetje
gestoord. We reizen het hele jaar door
ontzettend ver voor onze honden, zodat
ze per weekend in totaal misschien
vijf minuten kunnen lopen. Maar we
vinden het prachtig om te doen.”
Betine vertelt wat er zo speciaal is
aan windhonden. “Het zijn lieve, maar
ook eigenwijze honden. Volgzaam
zijn ze zeker niet, ze zijn juist heel
onafhankelijk, een beetje katachtig
zelfs.” De windhond staat bekend om
zijn kenmerkende smalle rug en hoge
poten, waarmee ze snelheden tot 55
kilometer per uur kunnen halen. “Maar
ze zijn ook wel een beetje racistisch”,
zegt Marc lachend. “Als er een wind
hond langsloopt dan zijn ze heel rustig,
maar als hier een herdershond op de
camping zou komen, zouden ze veel
meer lawaai maken.”
Hoewel de keuring en de coursing
belangrijk zijn voor de hondeneige
naars, gaat het hen toch vooral om
de gezelligheid. “De renbaan is meer
op winst gericht, een coursing zoals
deze is gewoon leuk voor de honden.
En voor de eigenaars natuurlijk ook”,
aldus Betine.

Vader en zoon samen naar WK handboogveldschieten
Twan (48) en Mike (18) Cleven uit Tienray doen van dinsdag 19 tot en met zondag 24 augustus mee aan het
wereldkampioenschap handboogveldschieten in Kroatië. Twan doet voor de negende en laatste keer mee en zijn
zoon Mike voor het eerst.

geven. Iedere dag een aantal uur trai
nen heeft volgens mij geen enkele zin”,
vertelt Twan. Mike weet precies wat
zijn vader daarmee bedoelt. Zometeen
gaan ze ook weer buiten trainen in de
regen. “We gaan zo trainen, omdat de
weersomstandigheden nu vergelijkbaar
zijn met die in Kroatië”, legt Twan uit.
Vader en zoon trainen niet altijd
samen. “Ik denk dat m’n vader er
een op de drie keer bij is”, zegt Mike.
Twan doet mee in de klasse Volwassen
Barebow en zijn zoon als Jeugd
Barebow. Als Twan uitspreekt dat hij na
het WK stopt, krabt hij zich toch even
achter de oren. “Het is moeilijk om deze
topsport los te laten, maar ik begrijp
ook dat Mike straks misschien andere
interesses krijgt. Voor hem maakt het
handboogschieten onderdeel van zijn
leven uit en voor mij is het alles. Mike
doet net waar hij zin in heeft. Als hij

voor een wedstrijd uit wil gaan, dan
doet hij dat.” Twan wil na het WK in
een bogenzaak gaan werken waar hij
zijn kennis kan overdragen. Ook wil hij
volwassenen, die serieus handboog
schieten, gaan helpen met het beter
beoefenen van de sport. Jeugd wil hij
liever niet trainen, omdat die de sport
vooral voor het plezier beoefenen.
“Voor mijn zoon en andere jeugdigen
die serieus zijn, maak ik een uitzonde
ring. Maar dan komen ze wel naar de
volwassentraining en dan wordt er niet
met pijltjes gegooid”, besluit hij.
Twan en Mike hebben ten tijde
van het interview nog ruim drie weken
om te oefenen en dan moeten ze het
waar maken. Ze schieten in de ruige
natuur op verschillende hoogtes. Iedere
dag vallen er deelnemers af, waarna
er uiteindelijk één winnaar per klasse
uitkomt.

ACB PhoxyCup Horst
Het is als een droom die uitkomt.
Het handboogschieten is voor Twan zijn
lust en zijn leven. Nu zijn zoon Mike het
ook tot het wereldkampioenschap heeft
geschopt, wil hij er ook voor de volle
honderd procent voor gaan. Terwijl Mike
nog maar weinig verwacht van zijn
prestaties op het WK, is zijn vader vast
beraden de missende medaille in zijn
collectie binnen te slepen. “Ik mis nog
één medaille in mijn collectie en dat is

die voor de eerste plek van het WK. Ik
hoop dat ik daarmee mijn handboogcar
rière af kan sluiten.”
Twan begon in 1979 met schie
ten en werd in 1991 voor het eerst
Nederlands kampioen. Het jaar daarop
stond hij voor het eerst op het WK.
Tussendoor is hij een paar keer gestopt.
“Na dit WK stop ik definitief”, zegt hij.
Twan begon in 2002 weer met schieten,
omdat zijn zoon hem om advies vroeg.

“Dan begint het toch weer te kriebe
len”, lacht Twan. Hij wil het komende
toernooi hoe dan ook in de top acht
eindigen. “Dat ga ik halen, anders zou
ik nu niet gaan”, denkt hij.
Mike begon toen hij twee jaar
was met handboogschieten. Vanaf dat
moment luistert hij uitstekend naar
zijn vader als het over schieten gaat.
“Ik vertel hem mijn visie. Hij moet
zijn aandacht op de juiste momenten

RKsv Wittenhorst en PSV Eindhoven organiseren op zondag 31 augustus de zesde editie van de ACB Phoxy Cup. Aan dit toernooi, dat op
Sportpark ter Horst in Horst plaatsvindt, nemen de F-teams van 24 partnerclubs van PSV deel.
De teams strijden om de Dirk
Marcellis-wisselbokaal. De naamgever
van deze bokaal en huidige verdediger
van AZ, heeft zijn eerste stappen in
het voetbal gezet op de velden van
Wittenhorst. Dit jaar kent het toernooi
een speciaal tintje. Naamgever van
het toernooi, ACB Solutions, viert in

2014 haar 20-jarig bestaan. Het toer
nooi wordt om 09.30 uur geopend met
het voorstellen van de voetballertjes
aan het publiek. Hierbij zal assistentie
worden verleend door PSV-mascotte
Phoxy en Wittenhorst-mascotte
Moelbaerke. Zij doen een gezamenlijk
warming-up met alle spelers.
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Phoenix on the Beach
in Hegelsom

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

Phoenix on the Beach vindt dit jaar plaats van vrijdag 22 tot en met
zondag 24 augustus. Hegelsom staat dan drie dagen in het teken van zon,
strand en feest.
Op vrijdag 22 augustus start om
20.00 uur het festival met dj Gurde
en de 3FM dj’s On Tour Domien
Verschuuren en Tjitse Leemhuis.
Op zaterdag 23 augustus is er
’s middags een dorpsbarbecue met
een optreden van F.A.R.T., de Fabulous
Acoustic Rock Tribute. Dit is een
akoestische rockband bestaande uit

drie mannen met drie gitaren. Daarna
volgen She’s got Legs, die Bands on
the Beach opent, en Copyright. Tussen
de optredens door draait dj Stijn. Op
zondag 24 augustus is het traditionele
beachvolleybaltoernooi, waarvoor
teams zich nog steeds kunnen
opgeven. Het duo Buurman & Buurman
sluit Phoenix on the Beach af.

OJC Merlin

Kindervakantiewerk Joepie
in Sevenum
Kinderen uit Sevenum, Evertsoord en Kronenberg kunnen van maandag 11 augustus tot vrijdag
15 augustus weer meedoen met de vakantieweek van Kindervakantiewerk Joepie. Maandagochtend
11 augustus werden de groepjes gemaakt en konden de kinderen meteen aan de slag met het bouwen
van hutten. De hele middag zijn zij samen met ouders en vrijwilligers in de weer geweest om van pallets,
hout en zeil de mooiste hutten in elkaar te timmeren.

Gewoon lekker
schieten
OJC Merlin organiseerde op zaterdag 8 augustus een paintballtoernooi
voor haar leden. In twee teams gingen de mannen van de jongerensoos
de strijd met elkaar aan. De uiteindelijke prijs? “Waarschijnlijk een
biertje,” aldus de organisatie.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

OPRUIMINGS

FINALE!

2 AFGEPRIJSDE
ARTIKEL VOOR
SLECHTS
e

E1,-

• Het hoogst afgeprijsde artikel wordt afgerekend. Dus het artikel met de laagste
prijs wordt E 1,-.
• Niet geldig op artikelen uit de Euroshop.
• Actie is geldig in week 32 en 33 vanaf
donderdag 7 augustus.

HORST
Modecentrum Frans Theelen
te Roggel is elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Kijk Voor overige koopzondagen op onze website.

St. Lambertusplein 12
Tel. 077 - 3986464

www.facebook.com/ModecentrumFransTheelen
twitter.com/mctheelen

Kaïn Verberne uit Meerlo is
verantwoordelijk voor de sportieve
activiteiten van OJC Merlin. Hij vertelt:
“We doen ieder jaar als soos een
aantal sportactiviteiten. Er doen
genoeg mensen mee om twee teams
te maken en een wedstrijd te doen.
Maar het is puur voor de lol, hoor. We
hebben geen speciale prijs of iets der
gelijks.” En waarom paintball? “Omdat
het ruig is: op elkaar schieten, adre
naline, daar houden wij van.”
Op het grasveld achter het
soosgebouw hebben de mannen van
OJC Merlin een paintball speelveld
opgebouwd, compleet met autowrak,
pallets en aan weerszijden van het
veld een bos om je in te verschuilen.
Het toernooi gaat tussen team blauw
en team rood, die ieder een vlag in
het bos verstoppen die veroverd moet
worden. Kaïn: “We hebben 8.000
verfkogels en als die op zijn, zijn we
klaar. Maar dat is wel genoeg om een

paar wedstrijdjes te doen.”
Dan is het tijd om te beginnen.
De overalls gaan aan, de maskers
worden opgezet en de wapens
worden geladen. Als de toeter met
het beginsignaal klinkt, hebben beide
teams zich al verdekt opgesteld in
de bossen. Vanuit de zijlijn proberen
de toeschouwers te ontdekken waar
iedereen zich verstopt heeft en wie
nu eigenlijk wie is, want dat is nog
niet zo gemakkelijk te zien met die
maskers op. “Ren dan, durven jullie
niet!” wordt er geroepen. “Als jullie
in positie blijven liggen, winnen jullie
nooit!” Actie, dat willen ze zien.
Na de eerste wedstrijd is het 1-0
voor team rood. Was er nog enige
tactiek in het spel? “Nee, gewoon
lekker schieten”, aldus een
deelnemer. Er worden verfballen
bijgekocht en de mannen vertrekken
weer naar het speelveld, op naar
nog een spel.
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Tanzbar im Garten bij OJC Gaellus
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

echt druk gaat worden”, vertellen Wim
Coenen en Wayne Jongerius van de
Tanzbar-organisatie. “Dit is de eerste
keer dat het evenement buiten wordt
georganiseerd. Dat is in de zomer toch
net wat specialer en we hebben er
hier de perfecte plek voor. En het is
natuurlijk ook leuk om af en toe wat
nieuws te proberen.” Met het Tanzbarconcept zijn de mannen naar eigen
zeggen in een gat gesprongen. “Muziek
is echt onze hobby, maar de muziek
zoals wij die draaien was er in de buurt
nog niet. Hier in de regio zie je vaak
feesten waar iedereen met een biertje
in zijn hand wat staat rond te kijken.
In de grotere steden zijn mensen veel

losser zagen wij. Daarom proberen
we met Tanzbar een evenement te
organiseren waar mensen ook komen
om te dansen”, vertelt Wim. Wayne
vult aan: “Het gaat ons ook echt om de
muziek, het moet niet alleen maar een
zuipfeest worden. En dat waarderen de
bezoekers ook, die komen hier telkens
voor terug.”
Tanzbar heeft zowel lokale als wat
bekendere dj’s ingehuurd. “We begin
nen de dag met de lokale dj’s en de
headliners komen uit Amsterdam. Op
die manier kunnen we het ook betaal
baar houden voor iedereen en blijft
het een intiem, kleinschalig feest”,
besluiten de mannen van Tanzbar.

LEKKER! VAN ONZE EIGEN BAKKER
Appelcitroenvlaai
9.99

7.99
Al een aantal jaar organiseert
Tanzbar, een onderdeel van jongeren
soos OJC Gaellus, een paar keer per jaar
een Tanzbar-feest. Deze keer doen ze

dat voor het eerst in de buitenlucht.
Dj’s zoals De Sfeer, Schorum, Wayne
Young en Bram Fidder draaien de hele
avond een mix van house en techno.

In het begin van de middag staat
er nog maar een klein groepje mensen
te luisteren naar de muziek. “Maar
we verwachten dat het vanaf vijf uur

Ode aan de hiphop bij
OJC Walhalla

geldig van 11 t/m 16 augustus 2014

In Tienray werd op zaterdag 9 augustus Tanzbar im Garten georganiseerd bij OJC Gaellus. Vanaf 13.00 uur kon er
in de tuin van het soosgebouw geluisterd worden naar verschillende lokale en minder lokale dj’s. “We willen een
intieme sfeer neerzetten”, aldus de organisatie.

Brood- en
Banketbakkerij
Zaterdag geopend van 08.00-18.00 uur

Lucassen

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

HOUTHANDEL

In Sevenum werd op zaterdag 8 augustus 7um W*st S*d* W*gg*r B*sh Bl*c P*rt* Fl*w D*sc* F*rn*nd*s RMX
georganiseerd door OJC Walhalla. Sevenum Westside Wigger Bash Bloc Party Flow Disco Fernandes Remix, luidt de
volledige naam. “Een hiphop-feest”, verduidelijkt Maan van der Sterren van OJC Walhalla.

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

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

Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

Crist Coppens
Heerlijke gehakt cordon
bleus 4 stuks €5,95

geldig t/m zaterdag
16 augustus 2014

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham,
100 gram beenhamsalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG
Vorig jaar was de eerste editie van
deze ode aan de hiphop. “We vinden
hiphop serieus goede muziek, alleen
met dit festival steken we wel een
beetje de draak met alle overdreven
dingen uit de hiphopwereld”, vertelt
Van der Sterren. Zo is er in de tuin
een perkje ingericht waar overleden
hiphopgrootheden zoals Tupac geëerd
kunnen worden. ‘Pour out some liquor
4 yo dead homiez’, staat daar te
lezen. Voor de gelegenheid is ook een
foto van dj Keezus Christus, oftewel
Kees Sanders uit Horst, aan de dode
hiphoppers toegevoegd. Eigenlijk zou

hij op het festival draaien, maar een
dag eerder raakte hij gewond bij een
ongeval met een auto. “We wilden op
een ludieke manier nog even laten
weten dat we aan hem denken”, legt
Maan uit.
Het evenement is ’s middags al
begonnen en vindt plaats in de tuin van
OJC Walhalla. “Vanavond hebben we
ook nog een barbecue. Dan zorgen wij
voor de barbecue zelf, maar iedereen
moet wel zijn eigen vlees meenemen.
‘s Avonds komen er waarschijnlijk
nog meer mensen en wordt het meer
een feest dan nu, maar wel met de

relaxte sfeer van een Amerikaanse
poolparty.” De drank wordt verzorgd
in een zogenaamde Fernandesbar.
“Fernandes is een heel zoet mixdrankje
uit Suriname. Dat vonden wij wel bij
de sfeer passen. Mensen kunnen ook
nog komen dobbelen hier voor welk
drankje ze precies krijgen. Als ze dan
raden wat ze gooien, krijgen ze een
sigaar.”
Het evenement is een typisch OJC
Walhalla-evenement, volgens Maan.
“Alles kan hier en meestal zijn de
dingen die we organiseren ook redelijk
ludiek, net als vanavond.”

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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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

Ik zou in de huid van een secret
miljonair willen kruipen. Dan zou ik
persoonlijk geld willen geven aan
mensen die dat kunnen gebruiken en
verdiend hebben. Dan kan ik de reactie
van deze mensen zien en zien hoe
Waar sta jij over tien jaar?
dankbaar ze zijn.
Ik hoop dan veel kennis opgedaan
Stel je wint een miljoen,
te hebben over fotografie, waardoor
wat zou je dan doen?
ik de wereld over kan gaan en foto’s
kan maken van verschillende culturen.
Ik zou eerst heel veel gaan shoppen,
Ik fotografeer nu heel af en toe, maar
dan op vakantie gaan naar een ver,
dat moet ik met mijn mobiel doen,
tropisch eiland. Er is een eiland,
want ik heb nog niet alle apparatuur.
Bora Bora, dat ligt tussen Zuid-Amerika
Daar ben ik voor aan het sparen.
en Australië, daar zou ik heel graag
Als je iets opnieuw zou kunnen
heen willen. Ze zeggen dat het een
doen, wat zou dat dan zijn?
van de mooiste plekken op aarde
Dan was ik eerder op voetbal gegaan.
is. Het water is heel helder en de
Ik heb veel verschillende sporten
natuur is mooi. Verder zou ik mijn
gedaan. Ik ben pas een jaar geleden
familieleden ook nog wel iets geven.
met voetbal begonnen. Ik heb bad
Wat er dan nog over is, gaat op mijn
minton gedaan, ik heb op paardrijden
spaarrekening.
gezeten en ik ben bij de majorettes
Op welke manier verdien jij bij?
geweest. Maar ik vind voetbal zo leuk,
Ik werk in de kas, bij Van Enckevort
dat ik had gewild dat ik er eerder mee
Aardbeien in Kronenberg. Ik doe daar
begonnen was.
heel veel verschillende dingen. Ik knip
In wiens huid zou je een dagje willen bijvoorbeeld de uitlopers van de
kruipen? Wat zou je dan doen?
planten af of ik zet doosjes in kistjes.
Jill Philipsen
15 jaar
Kronenberg
Citaverde College

aan
Jill Philipsen

Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is mijn mentor van mijn derde
schooljaar. Ik kan eigenlijk altijd bij haar
terecht als ik bijvoorbeeld problemen
heb met leren. We hadden wel al een
keer eerder les van haar gehad, maar
dan leer je niet ineens iemand heel
goed kennen, en nu wel.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het heel handig, het is een hele
snelle manier van communicatie. Met
de klas hebben we een groeps-What
sapp en als bijvoorbeeld iemand ziek is
geweest dan kunnen we heel snel het
huiswerk doorgeven aan diegene.
Wat is uniek aan jou?
Ik heb nooit een ochtendhumeur en ik
heb altijd goede zin. Op een maandag
morgen vragen mijn klasgenoten wel
eens: hoe kan jij zo vrolijk zijn? Ik lach
gewoon altijd en ben altijd vrolijk. Ik
weet ook niet zo goed waardoor dat
komt. Ik ga ook graag naar school, dus
daar zal het wel aan liggen.

Leukste feestje ooit?
Het leukste feestje waar ik ben
geweest was het klassenfeest van
afgelopen jaar. Dat vierden we bij
iemand uit onze klas thuis. Het was
gewoon heel leuk om elkaar buiten
school, tijdens de laatste dag voor de
vakantie, nog allemaal te zien.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Dat is dat ik met een vriend van mij op
vakantie ging naar dat tropisch eiland,
Bora Bora. Ik kan me alleen herinneren
dat we daar waren, in zo’n huisje. De
rest weet ik niet meer.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik kijk altijd weer uit naar de eerste
schooldag. Dan zie ik iedereen weer na
zes weken. Ik mis al mijn klasgenoten
altijd toch wel. Dan hebben we heel
veel bij te praten over de vakantie.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Ik ga vaak naar Venlo of naar
Eindhoven. Meestal ga ik samen met
mijn moeder in het weekend of in
de zomervakantie. Venlo ligt gewoon
in de buurt en je hebt toch een flink
aantal winkels waar je uit kan kiezen,
dus je slaagt er ook altijd. Als we naar
Eindhoven gaan, dan gaan we meestal
een hele dag, omdat het wat groter is.
Discotheek of kroeg?
Ik ga liever naar de kroeg. Ik denk
dat de sfeer daar gezelliger is, omdat
je daar met minder mensen zit. Je
praat eerder met elkaar dan in een
discotheek, omdat daar meestal harde
muziek is waardoor je elkaar minder
goed verstaat.
Foto of video?
Liever een foto, daar kun je zelf het
verhaal bij vertellen. Een foto vind ik
ook leuker om te maken. Ik fotografeer
heel graag. Als ik terugkijk naar foto’s
dan krijg ik altijd flashbacks. Ik vind het
leuk om dingen uit mijn leven vast te
leggen.
Druk of rustig?
Ik ben meestal wel rustig, maar af en
toe kan ik ook heel erg druk zijn. Als ik
bijvoorbeeld uit ben, ben ik heel druk.
Of als ik iemand heel goed ken, dan
ben ik eerder wat drukker dan rustig.

Vrijdag 12 september
K-E-E-S / Otherwise /
Stunning Suzy
met medewerking van
diverse lokale artiesten.

Beatnight

Zaterdag 13 september

The Sparks / BZN66 / The Tremeloes / The Troggs
Locatie: Mèrthal te Horst. Zaal open: 20.00 uur.

Voorverkoopadressen: VVV Horst, Miez-D en via www.merthal.nl en info@merthal.nl

Mies
Column
Stoer
Ik ben totaal niet stoer.
Voor zowat alles ben ik bang.
Niet alleen voor de grote
heldhaftige dingen zoals
bungeejumping,
parachutespringen of duiken
tussen haaien. Maar ook voor
de geur van een stinkend stuk
kaas, een sieraad waar een
melktand van een kind in
verwerkt is, de bruin geworden
randjes van een plakje kipfilet,
angstaanjagende beelden in
de kerk of kleine
waaghalzerijen zoals
zwartrijden in de trein of voor
de lol aan de noodrem
trekken.
“De brutalen hebben de
halve wereld”, zei laatst iemand
tegen mij. Dat klopt, maar de
niet-brutalen hebben de andere
helft, denk ik dan bijdehand.
Toch gooide ik het vorige week
over een andere boeg en trok ik
stoer mijn stoute schoenen aan.
Ver weg van thuis, op vakantie,
dat wel. Na drie dagen
zandhappen op het strand vond
ik het wel tijd voor iets anders.
Ik zette hoog in en koos voor het
vijf sterren resort om de hoek.
Na wat gehannes bij een
vervelende, Spaanse portier die
me de weg blokkeerde besloot
ik het anders te doen. Huppakee
het hekje over. Niet trutten,
maar klimmen. Hártstikke stoer.
Nou, de parkeerplaats heb ik
gehaald hoor. En daar hield het
ook op. Met een rooie, ietwat
verwilderde kop en teenslippers
vol gras werd ik naar de uitgang
geëscorteerd, door maar liefst
acht resortbewakers. Of ik nog
wel even wilde komen uitleggen
waarom ik voor die ingang
tussen het gras had gekozen, in
plaats van netjes langs de
portier te gaan. Echt niet. Doei.
Na een flinke sprint zat ik weer
veilig in de auto. Genoeg
stoerdoenerij.
En kijk eens aan. Als ik stoer
nog even was gaan vertellen dat
ik door de portier eerder die dag
geweigerd was had ik deze
column misschien niet meer
kunnen schrijven. Dat bewijst
maar weer eens: de beste
vechtsport is hardlopen!
Mies
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Western Weekend Davy Crockett
Davy Crockett organiseert op 15, 16 en 17 augustus het 44e Western Weekend in Meterik. Het weekend vindt
plaats op het terrein aan de Bergsteeg.

Tijdens het Western Weekend
vinden er diverse wedstrijden plaats
die met zwartkruit wapens worden
verschoten. Dit kunnen originele

wapens zijn of naar origineel model
nagebouwde wapens.
Zondag wordt afgesloten met een
wedstrijd Cowboy Action Shooting

waarbij de schutters met drie verschil
lende wapens een aantal doelen in zo
kort mogelijk tijd en met zo min moge
lijk schoten moeten raken. De deel

Knuffelbeer breidt uit
Er is een springkussen en er zijn
diverse oud-Hollandse spelen. Verder
zijn er theatervoorstellingen, kunnen
kinderen samen met de animatie hun

www.reindonk.nl
Radio
De ontvangstmogelijkheden van
Omroep Reindonk zijn te vinden
op www.reindonk.nl. Via de
website is het ook mogelijk live
radio en ’uitzending gemist’ te
beluisteren.
Op zaterdag 16 augustus
zal Peter Trienekens tussen
14.00 en 17.00 uur
’De Zomerse 50’ presenteren
een zomerse hitparade die
luisteraars zelf kunnen
samenstellen.
Door op www.zomerse50.nl een
favoriete lijst in te vullen maak je
kans op een vakantie in Tsjechië.
Televisie
De reguliere TV-uitzendingen
starten op woensdag 27 augustus
weer. Dagelijks worden inwoners
uit Horst aan de Maas dan weer
via televisie op de hoogte
gehouden van het laatste nieuws.

Woningstoffeerderij
R. van den broek

Knuffelbeer Festival in America breidt het programma deze editie uit met een Blagentuin. Knuffelbeer vindt
dit jaar plaats op zaterdag 30 en zondag 31 augustus.
Het festivalterrein wordt op de
zondageditie van 12.00 tot 15.00
uur omgetoverd tot een kinderpa
radijs.

nemers worden ondergebracht op twee
velden waarbij het veld naast de schiet
baan is ingericht als trappercamp. Dit
kamp ziet eruit zoals het er honderd
vijftig jaar geleden ook uit gezien zou
hebben. Ook aan de inrichting van de
tenten is veel zorg besteed. Hier wordt
geleefd zoals men dat destijds ook
deed: koken op een kachel of boven
een houtvuur, gereedschappen, huiden,
vallen en andere benodigdheden zijn
uitgestald in en om de tent.
Een aantal van de deelnemers doet
zaterdagmiddag mee aan de trapper
trail, een tocht door de bossen in de
omgeving van de schietbaan waarbij
een aantal proeven moet worden
afgelegd. Het herkennen van sporen,
huiden, het maken van vuur of het zet
ten van vallen zouden een aantal, wat
eenvoudige, opdrachten kunnen zijn.
Het is mogelijk om aan zo’n tocht deel
te nemen.
De andere deelnemers hebben een
groter veld, The Plains genaamd, ter
beschikking. Ook hier komen steeds
meer originele witte tenten te staan,
echter ook eigenaren van de zoge
naamde tin tipi’s ofwel caravans en
andere meer modernere tenten staan
hier. Kijk voor meer informatie op
www.davycrockett.nl

beste danspassen uit de kast halen
en is er een schminkteam aanwezig.
Kijk voor meer informatie op
www.knuffelbeerfestival.nl

TRAPPENAKTIE
TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!
Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

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

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Nieuw programma Ton Engels
Op het podium van café Cambrinus in Horst gaat woensdag 20 augustus een nieuw programma van Ton Engels
van start. Dit concert begint om 20.30 uur.

Gewapend met gitaar en gesteund
door bassist Eric Coenen opent
Ton Engels het programma Somers
op de Stoep. Hij bezingt op muziek
gezette persoonlijke geschiedenissen
die het beste tot hun recht komen
in het dialect van zijn streek.

De afgelopen jaren heeft hij een
aantal albums in zijn streektaal op zijn
naam geschreven.
Ton Engels is al sinds de
jaren 80 bekend als voorman van de
virtuozenband Blowbeat, waarmee
hij in de laatste twee decennia van

de vorige eeuw grote successen
boekte, in binnen- en buitenland.
De zanger en gitarist kent echter ook
een totaal ander muzikaal leven.
Dat van de Limburger die zijn leven
bezingt in het dialect waarmee hij is
opgegroeid.

DO
ZO

14 Aug
17 Aug

t/m

Zomerparkfeesten

VR
ZO

15 Aug
17 Aug

t/m

Die Dreigroschenoper

VR
ZO

15 Aug
17 Aug

t/m

Holland Koi Show

ZO

17 Aug

Optredens in De Locht

WO

20 Aug

Zomerpopconcert

WO

20 Aug

Wandelen door het Schuitwater

WO
ZO

20 Aug
24 Aug

t/m

LMBG FSTVL

VR
ZO

22 Aug
24 Aug

t/m

Parkfeesten

ZO

24 Aug

Muziekbandtreﬀen

ZA

30 Aug

Beneﬁetconcert

ZA
DI

30 Aug
2 Sep

t/m

Kermis Broekhuizen
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Een fotoboek voor de dalai lama

Agenda

‘De cirkel is rond’

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jan Janssen (51) uit Hegelsom heeft gedurende zijn onlangs afgelegde reis door India een wel heel bijzondere
ontmoeting gehad. Tezamen met zijn vriendin Monique was hij uitgenodigd een bezoek te brengen aan His Holiness
de dalai lama. Doel was zijn vorig jaar uitgekomen fotoboek The Himalaya my home aan te bieden.

Broekhuizen

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids
wo 20 augustus 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

Griendtsveen
Verrassingsdag

za 16 augustus 10.00-16.30 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk
Locatie: speeltuintje

Horst

Zomermarkt
do 14 augustus 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum

Opeltreffen
vr 15 t/m zo 17 augustus
Organisatie: Nederlandse
Opelvereniging Opel Power
Locatie: evenemententerrein

Optreden pop- en
rockcoverband No-Xcuze
vr 15 augustus 20.00 uur
Locatie: feesttent Meerweg

Optreden Rolling Piano’s
za 16 augustus 20.00 uur
Locatie: feesttent Meerweg

Melderslo
Rommelmarkt

vr 15 augustus 18.30 uur
Organisatie: MKM
Locatie: feesttent

Optredens van BlueBottle,
Source, Joekelay en Sticks
vr 15 augustus 21.00 uur
Organisatie: MKM
Locatie: feesttent

Livemuziek op het plein
do 14 augustus 12.00-20.30 uur
Locatie: centrum

Quiltcafé
vr 15 augustus 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

MTB-streetrace
za 16 augustus 16.00 uur
Organisatie: Limburg Express
Cycling Team
Locatie: centrum

25e Kennedymars
Internationaal Pulse
Miniorentoernooi
In The Himalaya my home komen
twee passies van Jan samen:
fotograferen en reizen. Aanleiding voor
het boek vormde een eerdere
ontmoeting met de dalai lama in 2010.
“Tijdens een van mijn reizen door het
Himalaya-gebergte werd ik getipt dat
de dalai lama een lezing in het
bergdorpje Lingshed in Noord-India zou
geven. Eenmaal daar aangekomen
kwam ik oog in oog te staan met His
Holiness. Hij schudde me de hand
waarop ik met mijn mond vol tanden
stond. Deze ontmoeting was de trigger
voor een fotoboek”, vertelt Janssen.
Drie jaar en vele reizen door de
Himalaya verder was het boek klaar om
gedrukt te worden. Enkel een
voorwoord ontbrak nog. Met hulp van
zijn Indiase vriend Tashi belandde een
persoonlijke tekst van de dalai lama in
de brievenbus, al had het wel wat
voeten in de aarde. “Deadlines werden
overschreden en er kwam maar niks
binnen. Gezien de vele exemplaren die
als kerstgeschenk waren verkocht,
besloten we het boek maar zonder
voorwoord te drukken. Op donderdag
werd het proces in gang gezet, maar
vanwege een fout met een printplaat
werd het drukken over het weekend
heen getild. Het moet zo geweest zijn,
want zaterdag ontvingen we een
gekreukte brief van de dalai lama. Er zit

nog steeds ergens een deuk in het
plafond”, lacht Jan.

Gaat het lukken?
In mei van dit jaar kwam de
dalai lama naar Nederland. “Mensen
vroegen me of ik het boek dan aan
hem zou overhandigen. Ik wilde
het echter persoonlijk naar India
brengen,” zegt Janssen stellig. Met
behulp van Tashi werd een afspraak
met een belangrijke lama gemaakt.
Jan: “Na het bekijken van het boek
gaf hij de toezegging voor een
ontmoeting. Monique en ik hebben
toen wel een traan gelaten. Ging ons
doel ons echt lukken?” De afgesproken
datum veranderde echter keer op
keer, waardoor de reisplannen telkens
aangepast dienden te worden.
“Zo hadden we een trektocht gepland,
die uiteindelijk niet door kon gaan
wegens sneeuwlawines. Toen we
weer in de bewoonde wereld waren,
hoorden we dat de datum weer was
veranderd”, vertelt hij. Jan en Monique
redden het niet meer om zich op
29 juni, een dag voor de afspraak, in
het klooster van Likir te melden, alwaar
de ontmoeting plaats zou vinden.
Monique: “Op 30 juni arriveerden we
er om 07.00 uur. Er hing zeker een
bepaalde spanning in de lucht. De
eerste lama die we tegenkwamen,

klampten we aan voor hulp. Het zou
allemaal goed komen, verzekerde hij.”
Na een gespannen momentje – “wij
bleken de enigen zonder visitors pass
te zijn” – kreeg de lama gelijk. Jan en
Monique mochten zich aansluiten bij
het zenuwachtige groepje mensen.

‘Hij geeft altijd al’
“We werden begeleid naar een
grote deur. Toen deze openging, stond
de dalai lama in de opening. Hij vroeg
ons plaats te nemen op de bank. Ik had
toch wel meer afstand verwacht van
zo’n groot iemand”, aldus Monique.
“Aangezien de gasten afkomstig waren
uit alle delen van de wereld, sneed de
dalai lama gespreksonderwerpen als de
vrede in Europa en het samenleven van
verschillende culturen in één gebied
aan. Ik kreeg ook de gelegenheid om
over mijn boek te vertellen. Toen ik het
aan hem overhandigde, wilde hij er zijn
handtekening inzetten. Hij begreep niet
dat het een gift was. Anderen hadden
alleen boeken mee om te signeren.
Dit wilde ik niet hebben. Hij geeft
altijd al”, legt Jan uit. “His Holiness kan
fantastisch goed met mensen omgaan.
Hij is ontzettend slim, hartverwarmend
en oprecht geïnteresseerd. Een andere
lama bevestigde dat hij mijn boek ook
echt gezien en gelezen heeft. De cirkel
is rond”, sluit hij tevreden af.

za 16 augustus 09.30 uur
Organisatie: RKsv Wittenhorst en
jeugdopleiding PSV
Locatie: sportpark Ter Horst

Optreden The Happy Notes
Society
zo 17 augustus 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 16 augustus 22.10 uur
Organisatie: MKM
Locatie: feesttent

Overige wandeltochten
zo 17 augustus 07.00 uur
Organisatie: KMK
Locatie: feesttent

Kindervakantiewerk

Optreden Bryan & Gijs

ma 18 t/m vr 22 augustus
Organisatie: KVW Melderslo
Locatie: ‘t Jop

zo 17 augustus 18.00 uur
Locatie: Café de Buun

Meterik

Western Weekend
Optreden Ton Engels & Eric
Coenen – Somers op de
stoep

vr 15 t/m zo 17 augustus
Organisatie: Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg

wo 20 augustus 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Dorpsraadvergadering

Dorpsraadvergadering

do 21 augustus 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

do 21 augustus 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Tienray

Kronenberg

Zomerfeest: Beerpong
en darten
do 14 augustus 20.00 uur
Locatie: feesttent Meerweg

Zomerfeest: Kienen
do 14 augustus 20.00 uur
Locatie: Torrekoel

Start Mariafeest met
lichtprocessie
vr 15 augustus 19.30 uur
Locatie: OLV Troosteres der
Bedruktenkerk

Marialof met sacraments
processie
zo 17 augustus 15.00 uur
Locatie: OLV Troosteres der
Bedruktenkerk

De Franse keuken aangevuld met Limburgse streekgerechten

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

zondag

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

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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
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

Tandarts
Spoedgevallendienst
15 t/m 21 augustus 2014
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Heilige mis

19.15

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

De jaarlijkse Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 13 en 14 september. Het thema dit jaar is
‘op reis’. Het stationsgebouw van station Horst-Sevenum is dan ook geopend.

woensdag
		

Rozenkrans

17.30

In station Horst-Sevenum is
sinds vorig jaar een lunchroom met
bed & breakfast gevestigd, Staatsie

zondag
dinsdag
		

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

Kronenberg
Meerlo

Melderslo
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

bezetting van drums, contrabas, gitaar,
trompet en drie saxen brengt de band
een mix van instrumentale dansmu
ziek, gebaseerd op Amerikaanse jazz,
Zulu-ritmes en gospel. De bandleden

hebben ervaring met ska, wereld
muziek, latin, pop, jazz en klezmer.
Ze vinden elkaar in hun liefde voor
de aanstekelijke, melodieuze ZuidAfrikaanse muziek.

Open Monumentendag

Bezichtiging station Horst-Sevenum
1866 genaamd. Tijdens Open
Monumentendag is het monumentale
pand dagelijks geopend van 09.00 tot

16.00 uur. Er worden oude foto’s ten
toongesteld en bezoekers kunnen een
rondleiding krijgen door het gebouw.

Open Podium Melderslo
Dit jaar staan op het zesde open podium in Melderslo op vrijdagavond 15 augustus meerdere lokale en minder
lokale bands. Hun optredens vinden plaats tijdens de Kennedymarsfeesten in Melderslo.
Na een rommelmarkt wordt de
feesttent in het centrum van het dorp
omgebouwd tot muziektempel. Om
21.00 uur beginnen de bands met hun
optredens. De deelnemers aan het
open podium zijn dit jaar BlueBottle uit
Melderslo, Source uit Lottum, Joekelay
uit Wanssum en Sticks uit Helmond.
Oude vrienden die ieder hun eigen
muzikale weg gingen maar uiteindelijk

besluiten om samen muziek te gaan
maken, dat is BlueBottle. Het repertoire
van de band noemt zij ‘blues, rock and
beyond’.
Source uit Lottum speelt stevige
muziek. De band wordt gevormd door
de jongste muzikanten van deze editie
van het open podium. Hun muziek
genre bestaat uit rock, hardrock en
metal en ze spelen onder andere covers

van Guns ’n Roses, Black Sabbath, ZZ
Top, Judas Priest en Metallica.
Coverband Joekelay uit Wanssum
heeft een afwisselend repertoire met
poprocknummers van
Jerry Lee Lewis tot Lady Gaga. Sticks
uit Helmond speelt voornamelijk popen rockcovers, van Anouk tot BB King,
CCR en Metallica. Daarnaast spelen zij
eigen nummers.

Inzegening watertap

Tienrayse Mariafeesten
De Mariafeesten starten op vrijdag
om 19.30 uur met onder meer een
rozenkrans en een lichtprocessie,
op zaterdag is vanaf 19.00 uur een
bedevaartsmis. Op zondag 17 augustus
is om 10.30 uur een bedevaartsmis en
om 15.00 uur Marialof opgeluisterd
door het Gemengd Koor Tienray. Tienray

Parochiecluster Horst

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

The happy Notes Society is een
zevenkoppige Nederlandse band
die zich heeft toegelegd op de ZuidAfrikaanse upbeat swing uit de town
ships van de jaren 50 en 60. Met een

Tienray staat van vrijdag 15 augustus tot en met zondag 17 augustus in het teken van de Mariafeesten. De
Mariafeesten vinden jaarlijks plaats rond het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming.

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

112

The happy Notes Society speelt op zondag 17 augustus op het buitenpodium van café Cambrinus in Horst. Dit
optreden begint om 16.00 uur.

09.45

Verloskundige zorg

Alarmnummer

Zuid-Afrikaanse swing

Broekhuizenvorst

Horst

Meerlo

service 19

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

17 augustus zal deze na het Marialof
rond 16.15 uur officieel in gebruik
worden genomen. De watertap wordt
ingezegend door pastoor Verheggen
en deken De Graaf Woutering. Daarna
tapt wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas water en
volgt er een gezamenlijke toast.

Braziliaans koor in De Locht
Musuem De Locht in Melderslo heeft zondag 17 augustus een bijzonder koor te gast. Het koor Cia Vocal Enrico Nero
uit Brazilië verzorgt dan namelijk een optreden.

0478 69 12 17

Sevenum
T

mag zich sinds 1877 Klein Lourdes noe
men. Om die verbintenis met Lourdes
maar ook met Klein Lourdes te verster
ken, is er de groep Vrienden van Klein
Lourdes, bedoeld voor mensen die zich
verbonden voelen met de bedevaarts
plaats. In juli werd er in het dorp een
WML watertap geplaatst. Op zondag

077 354 88 88 (Sensoor)

Cia Vocal Enrico Nero is afkomstig
uit de stad Franca in het zuiden
van Brazilië. Het koor komt voor
de tweede keer naar Nederland en
verzorgt voor het eerst een optreden
in het zuiden van ons land. De leden
zingen inheemse liedjes, soms met

instrumentale begeleiding. Alle
attributen zijn zelf gemaakt, van
hergebruikte materialen. Ieder jaar
heeft het koor een thema. Dit jaar is
dat Xama de ziel van Latijns Amerika.
Tijdens deze middag is er ook muziek
van Mart Vervoort en kunnen kinderen

buttons maken van natuurlijke
materialen. Daarnaast zijn er een
speurtocht, oude spellen en een
miniatuurkermis. Het museum is alle
dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.
De bijzondere activiteiten beginnen om
13.00 uur.

20

cultuur
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verzoek van
Frans Lalieu, (retaildeskundige en auteur) bracht op
en oordeelde:
De Limburger een bezoek aan het centrum van Venlo

“Venlo: verdomd mooie stad,
hier kom ik terug!”
Juryrapport verkiezing Beste Binn

enstad van Nederland:

“Een binnenstad die staat als een h

uis”

enstad van Nederland:

iezing Beste Binn
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www.venloverwelkomt.nl
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