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‘Klein Lourdes water’
officieel ingewijd
Het onlangs geplaatste watertappunt op het pleintje voor de kerk in Tienray is op zondag 18 augustus officieel onthuld en ingewijd
tijdens de Mariafeesten. Na de laatste woorden van het zegeningsgebed van deken De Graaf Woutering luidden de kerkklokken
toevalligerwijs het Avé Maria. “Toepasselijker kan het niet eindigen.”

6%
BTW *

Bij inlevering van een volle Albert Heijn-spaarkaart

2e driegangen menu gratis!
www.ahhorst.nl
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Hardhouten kozijnen, iets voor jou?
Indien gewenst: volledig afgelakt, beglaasd en gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen” en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 465 37 01  I www.beukenkozijn.nl

www.restaurantspaaractie.nl

Openingstijden Slagerij

wo t/m vr 8.30 - 18.00 uur | za 8.30 - 16.00 uur
ma en di zijn we wel beschikbaar voor telefonische
bestellingen en het uitleveren van bestellingen.

Openingstijden Catering

• BARBECUE
• BUFFET
• COMPLETE
FEESTVERZORGING

Dagelijks, tenzij anders vermeld.

HORSTERWEG 1A | LEUNEN | 0478 64 04 05 | INFO@VERKOEIJEN.NL
WWW.VERKOEIJEN.NL

Namens de dorpsraad van
Tienray licht Linda Schevers de
ontstaansgeschiedenis van het
punt in enthousiaste bewoordingen
toe: “In 2009 is voor het dorps
ontwikkelingsplan het idee voor een
waterpunt ontstaan. We wilden graag
een eigentijdse dorpsbron realiseren
met ons eigen ‘Klein Lourdes water’.
Passerende fietsers en kerkbezoekers
zouden hier gratis water kunnen
tappen. Toen Water Maatschappij
Limburg (WML) en de gemeente in
2012 de handen ineen sloegen om
het drinkwater in Horst aan de Maas
actief te promoten, hebben wij onze
kans gegrepen. Plaatsgenoot en
vormgever Derk Alting Siberg heeft het
tappunt vervolgens van een ‘Tienders’
tintje voorzien. Maria is afgebeeld,
Klein Lourdes staat vermeld, door het
kijkgat zie je de parochiekerk en op de
achterkant vind je nog een verwijzing
naar de steenfabrieken die ons dorp
vroeger rijk was. Met de plaatsing van
het waterpunt heeft Tienray nu een
dorpsbron in het hart van het centrum,
een mooie symbolische verbinding.”
Lees verder op pagina 04
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Russische boycot raakt ook Horst aan de Maas
De Europese commissie in Brussel heeft op maandag 18 augustus bekend
gemaakt dat er 125 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor steun aan
groente- en fruittelers in Europa. Door de Europese boycot van Rusland lopen
Limburgse boeren honderden miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Ook
groente- en fruittelers uit Horst aan de Maas worden geraakt.
Paprikakwekerij Bouten in Horst
merkt dat de prijzen onder druk staan.
Eigenaar Geert Bouten: “De prijzen zijn
al het hele seizoen slecht, maar na de
boycot hebben we nog een prijste
rugval gehad. Ik breng m’n paprika’s

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Blagentuin en
Knuffelbeer festival
flyer gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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
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

naar de veiling en raak ze wel kwijt,
maar voor veel minder geld. We
moeten er nu geld bij doen. Als ik dan
in de plaatselijke supermarkt kom en
Marokkaanse paprika’s in de schappen
zie liggen, snap ik daar niets van. Ik
vind dat supermarkten in de buurt pro
ducten uit de regio of in ieder geval uit
Nederland zouden moeten verkopen.
Zeker nu er in de zomer zoveel aanbod
is.”

Prijzen drastisch
gedaald
Volgens ZON Fruit en Vegetables in
Venlo hebben vooral glas- en tuin
bouwbedrijven in Horst aan de Maas
last van de boycot. De prijzen van
paprika’s en tomaten zijn de afgelopen
tijd drastisch gedaald. Europese telers
kunnen hun producten niet meer aan
Rusland verkopen, waardoor er een
overschot op de Europese markt ont
staat. De veiling zoekt momenteel naar
andere afzetmarkten, maar die zijn niet
zomaar gevonden. Het geld dat door
de Europese Commissie is vrijgemaakt
is daarom niet alleen bedoeld om
de schade van de prijsdalingen op te
vangen, maar ook om op zoek te gaan
naar nieuwe afzetmarkten voor de
groente- en fruitsector.
Europese boeren die zijn aangeslo
ten bij een brancheorganisatie kunnen
een beroep doen op geld uit het nood
fonds. Voor de periode tot november dit
jaar heeft de Europese commissie 125

miljoen euro vrijgemaakt. Dat betekent
dat er nog 275 miljoen over is van het
totale bedrag dat Europa voor derge
lijke situaties achter de hand houdt.
Burgemeester Kees van Rooij van
gemeente Horst aan de Maas onderte
kende eerder een brief, die verzonden
is naar staatsecretaris Dijksma om een
beroep te doen op het noodfonds. Dat
beroep is met de toekenning van het
bedrag uit het noodfonds gehonoreerd.
Van Rooij: “Ik respecteer de sancties die
Europa tegen Rusland heeft genomen,
maar het kan niet zo zijn dat onze
telers de prijs voor deze actie moeten
betalen. Die moeten we in Europa met
z’n allen betalen.”
Van Rooij vindt de oproep van som
mige telers om producten van eigen

bodem te kopen heel begrijpelijk en
heeft er sympathie voor. Toch hoopt hij
dat de Russische tegenactie ook voor
een wake-up-call zorgt. “Het is wel
goed als mensen producten uit eigen
regio kopen, maar daarmee is het pro
bleem in deze belangrijke economische
sector niet opgelost. De groente- en
fruitsector staat al langere tijd onder
druk. Ik denk dat deze Russische boycot
meer dan eens duidelijk maakt dat
telers samen met een structurele oplos
sing voor de dalende prijzen moeten
komen. Ze moeten samen sterker
worden en met goede ideeën komen.
Als ze innovatief blijven, kunnen ze er
na de boycot zeker sterker uitkomen,
maar het is nu wel tijd voor actie”,
denkt Van Rooij.

De Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB) heeft vanaf het
uitroepen van de Russische boycot
een crisisteam opgesteld. Daarbij
konden boeren en telers zich de
afgelopen weken melden. De LLTB
heeft geprobeerd haar telers zo goed
mogelijk te informeren en is blij met
de Europese steun voor de sector. Zo
zegt voorzitter Albert Jan Maat van
de overkoepelende organisatie LTO
Nederland: “Het bedrag van 125 euro
is een voorlopig bedrag en daar zijn
we blij mee. Ik verwacht dat dit bedrag
slechts een begin is.” Hij hoopt dat de
Europese commissie als dat nodig is
nog extra budget beschikbaar stelt voor
de schade die telers de komende tijd
gaan krijgen.

Beschermde status Landgoed De Steegh
Landgoed De Steegh in Grubbenvorst krijgt van provincie Limburg deels de ‘goudgroene’ status. Dat betekent dat de natuur in het gebied wordt
beschermd. Daartoe wordt vrijdag 22 augustus een intentieverklaring ondertekend.
Het landgoed grenst aan
natuurgebied Kaldenbroek. Provincie
Limburg heeft de Limburgse natuur in
drie categorieën verdeeld: goudgroen,
zilvergroen en bronsgroen. Goudgroen
staat voor de ‘parels’ van de Limburgse
natuur. Deze categorie krijgt de hoogste
prioriteit. In het door het College
vastgestelde ontwerp Provinciaal
Omgevingsplan (POL 2014) wordt een
gedeelte van het landgoed begrensd
als goudgroene natuur, het overige
als zilvergroene natuur. Gedeputeerde

Patrick van der Broeck: “Door een
intentieverklaring te tekenen loopt
de initiatiefnemer, de heer Breukers
van het landgoed, geen onnodige
vertraging op bij het realiseren van
zijn plannen met het landgoed.
Tevens is hierdoor de SES-beek, die
ontspringt op het Landgoed, beschermd
tegen eutrofiëring (overmaat aan
voedingsstoffen die leidt tot extreme
groei van bijvoorbeeld algen red.).
Verder geniet ook het natuurgebied
Kaldenbroek een maximale

bescherming. Het beschermen
van natuurschoon is één ding, het
duidelijk markeren van gebieden
waar, wel binnen vastgestelde kaders,
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden
op gebied van landbouw of veeteelt
is een ander. Met het POL voorzien we
zowel in de behoefte om het kwetsbare
te beschermen als in het stimuleren
van ontwikkelingen.”
Het landgoed is gelegen in een
gebied waar ook veel zogenoemde
rode ontwikkelingen zijn, zoals de

komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf.
Door deze goudgroene status wordt het
landgoed beschermt tegen deze ont
wikkelingen en ontstaat er een soort
groene buffer.
“Het serieus nemen van natuur
beheer door de Provincie Limburg
betekent, dat naast economische
ontwikkeling de natuur op het land
goed ook tot ontwikkeling, kan komen.
Dit geeft de mogelijkheid het landgoed
tot in de lengte van dagen levens
vatbaar te houden.”

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.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> 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

Natural Face Lifting

€90,00

€39,50

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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25e Kennedymars Melderslo
Traditioneel vonden in het derde weekend van augustus de Melderslose Kennedymarsfeesten plaats. Het dorp
stond bol van de festiviteiten en tochten. Hoogtepunt was natuurlijk de Kennedymars, een 80-kilometerlange
wandeltocht door de bosrijke omgeving van Horst aan de Maas.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

ik vond het best zwaar. Met name het
slaapgebrek hakt erin, aangezien je op
zaterdagavond al start. Het is heerlijk
om zo’n tocht dan uit te lopen. Deze
strijd die je met jezelf aangaat, maakt
het juist ook wel heel mooi.” Plots
klinkt luid applaus. Een mevrouw komt
met een grote glimlach op haar gezicht
over de eindstreep gelopen. Haar
familie ontvangt haar trots met zoenen,
knuffels en bloemen. Het is de eerste
keer dat José Kursten (62) uit Swolgen
de tachtig kilometer loopt. “Ik vond het
geweldig! Het is heerlijk dat je bij deze

tocht de ruimte hebt. Zo af en toe kom
je wat mensen tegen. Ik heb een paar
keer de 40 kilometer gelopen, maar
het was altijd al een wens van mij om
de 80 te proberen. Voorwaarde was dat
ik niet kruipend over de finish wilde
komen. Toen ik Swolgen passeerde, heb
ik thuis even uitgerust. De wind speelde
me parten, maar daarna ben ik weer
verdergegaan. Zowel mijn man als mijn
schoonzoon heeft me bovendien een
paar uur vergezeld. Mijn familie heeft
me erdoorheen getrokken”, besluit José
stellig.

Crist Coppens
geldig t/m zaterdag
23 augustus 2014

Gepaneerde kipschnitzels
4 stuks €6,50

Horstenaartje iedere 4e gratis
Op weg naar de finish komt de
opzwepende muziek van de regionale
joekskapel de tweehonderd wandelaars
van de 80, 40, 25 en 10 kilometer al
tegemoet. Eenmaal aangekomen bij
de eindstreep worden de deelnemers
hartelijk verwelkomd en gefeliciteerd.

Aan de eindpost is een doorgewinterde
vrijwilligster druk in de weer met het
uitdelen van medailles. “De meeste
mensen zijn heel enthousiast bij
binnenkomst. Sommigen hoorde ik al
zeggen dat ze zich volgend jaar weer
inschrijven. Één mevrouw deed zelfs al

voor de 25e keer mee. Het is leuk om te
horen als alles goed is gegaan. Al zitten
er ook wandelaars bij die moe de finish
bereiken”, vertelt Sandra Litjens (36) uit
Grubbenvorst. Ze kan erover meepraten:
“Samen met mijn man heb ik ook een
keer de 80 kilometer gelopen, maar

Eenzijdig scooterongeval

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

FINALE
SUMMER SALE!
Knallende

korting op

Een 70-jarige vrouw uit Sevenum heeft dinsdag 19 augustus een eenzijdig scooterongeluk op de Kleefsedijk
te Sevenum gehad. Ze is met behoorlijk hoofdletsel naar het ziekenhuis overgebracht.

de originele prijs

De vrouw is ongelukkig ten
val gekomen bij een van de

t/m do 21 aug.

60% korting

vr 22 en za 23 aug.

70% korting

paaltjes op het fietspad, doordat
het asfalt vermoedelijk niet in orde

was. Ter assistentie werd een
traumahelikopter ingezet.

Vernielingen Annakapel
Aan de Annakapel op de hoek van de Dijkerheideweg en Grubbenvorsterweg in Sevenum zijn onlangs vernielingen aangericht. Er is onder meer een ruitje van de kapel ingegooid.

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

Het is niet de eerste keer dat
de kapel doelwit is van vandalisme,
weet Jos Schreurs, penningmeester
van Stichting kruisen en kapellen
Sevenum.

“De afgelopen twee jaar
is dit minstens vier of vijf keer
voorgekomen. En nu blijkbaar dus
weer”, zegt hij. Volgens hem komt het
de laatste tijd steeds vaker voor dat

kruisen en kapellen worden vernield.
“Dat het gebeurt is te gek voor
woorden. Maar we kunnen er weinig
aan doen, behalve de schade proberen
te herstellen.”

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Begraven verhalen

‘Klein Lourdes
water’
officieel
ingewijd

14/16

Kerkhof Kronenberg

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder door 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 Kronenberg.

Pastoor Verheggen is eveneens
blij met de komst: “Het is een mooie
samenkomst van een op hedendaagse
wijze verwezenlijkte waterbron en een
geestelijke bron als de kerk. Beide
verkwikken en geven nieuwe energie.”
Wethouder Bob Vostermans benadrukt
vooral het burgerinitiatief dat de dorps
raad met de realisatie van het punt
heeft getoond. “Het is voor en door u
van de grond gekomen. De gemeente
heeft slechts een kleine rol gespeeld.
Ik vind het bijzonder dat Tienray zoveel
initiatief heeft getoond en zelf aan de
slag is gegaan. Het is echt iets van het
dorp zelf”, aldus de wethouder. Aan
hem komt tevens de eer toe om het
eerste flesje water officieel te tappen.
“Het smaakt heel goed”, besluit hij
glimlachend.

Veldrijder
wint MTB
streetrace
Melderslo

Het kerkhof in Kronenberg
werd in 1932 aangelegd, tegelijk
met de bouw van de Theresiakerk.
Daarvoor moest de grond met
karren zand worden opgehoogd.
“Voor elke kar zand kreeg men een
sigaar”, weet beheerder Michel
Billekens. “Het grondwater staat
hier namelijk erg hoog, waar
door de grond opgehoogd moest
worden. Daarom kunnen de graven
niet te diep gemaakt worden en zie
je hier veel dubbelgraven waar de
overledenen langs elkaar liggen.”
De Theresiakerk werd, in tegenstel
ling tot vele andere kerken in de
regio, gespaard tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Graven uit de
beginperiode van het kerkhof zijn
er echter niet meer te vinden. “Veel
zijn in de loop der jaren geruimd.
De lege plekken die zo ontstaan,
vullen we op met bloemen.”

Veldrijder Twan van de Brand
won zaterdag 16 augustus de
negende editie van de Pulse MTB
streetrace in Melderslo.
De renner uit Volkel was na een
koers voor de licentiehouders van zestig
minuten sterker dan Jeroen Boelen
uit Drunen en Micki van Empel uit
Middelrode. De uit Horst aan de Maas
komende renners Lucien Volleberg,
Wilco Verwegen, Guus Mol en Peter
Nielen werden respectievelijk zevende,
elfde, twaalfde en vijftiende. Verder was
er een podiumplaats voor Roel Seuren
uit Grubbenvorst. Hij werd tweede
achter Andy de Rooy uit België bij de
recreanten veertig plus. In de jeugdca
tegorie zes tot negen jaar behaalde Max
Rijvers uit Lottum een derde plaats. Ook
Mark Derks uit Horst werd derde bij de
jeugd tien tot twaalf jaar. Voor meer
informatie kijk op www.mtbstreetrace.nl

In Noord-Limburg vonden op 8
oktober 1944 vonden de zogenoemde
kerkrazzia’s plaats. Jongens en mannen
in de leeftijd van 16 tot en met 65 jaar
werden door de Duitse bezetter meege
nomen en in Duitsland te werk gesteld
bij boeren of in fabrieken. Enkele
duizenden werden meegenomen,
ruim honderd van hen overleefden
de dwangarbeid niet. In Kronenberg
werden die achtste oktober 75 mannen
meegenomen, negen van hen keerden
niet meer terug. Op 4 september 1951
werden zeven dwangarbeiders herbe
graven op het kerkhof in Kronenberg.
Wie de begraafplaats in Kronenberg
oploopt ziet het monument dat de
negen herdenkt al aan het einde van
het hoofdpad staan. Onder een grote
beukenbom staat het calvariekruis, dat
al in 1948 werd geplaatst, met aan de
voet een gedenksteen in de vorm van
een boek. Op de opgeslagen blad

zijde staan de namen van de negen
mannen: Martin Aerts, Jozef Baeten,
Piet Billekens, Lodewijk Franssen,
Hendrik Hoeijmakers, Piet Philipsen,
Jan Philipsen, Peter Roodbeen en Jan

Puin of grond storten?
Bij Hoeymakers kan het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

Verstappen. Aan weerszijden van
het kruis zijn zes mannen begraven,
een zevende ligt in het familiegraf
verderop op het kerkhof. De overige
twee zijn elders in Nederland begra
ven.
Voor Bert en Michel Billekens
heeft het oorlogsmonument een
speciale betekenis. Hun vader Piet
was namelijk een van de negen
gedeporteerden. “Hij kwam uiteinde
lijk, samen met de anderen, terecht
in kamp Watenstedt, bij de Hermann
Göring Werke”, vertelt Bert. Hij is
namens Kronenberg consul voor de
Oorlogsgravenstichting en tevens
lid van Heemkunde Vereniging
Sevenum. Bert: “Watenstedt was de
hel op de aarde. De omstandigheden
waarin de mannen moesten leven
waren zeer slecht. Het was een
kamp zonder voorzieningen en veel
van de werkers raakten ondervoed.”
“Onze moeder bleef achter met vijf
kinderen. De zesde was op komst”,
vertelt Michel. De zes graven rondom
het monument zijn elk versierd met
een eenvoudig kruis met op de steen
de naam van de overledene. Op het
graf van hun vader staan enkele
potten bloemen. Bert: “Niet van elke
man zijn echter nog nabestaanden in
leven. We zorgen er dan ook mede
voor dat de graven en het monu
ment netjes bijgehouden worden.”

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
mak
facebook.com/hoey

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl
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Kindermarkt

Veertig jaar
Harmoniefeesten in Horst
De Harmoniefeesten in Horst bestaat dit jaar veertig jaar. Een open dag van het nieuwe gemeentehuis vormde
toen de aanleiding voor een activiteit, die nu nog steeds bestaat.

Podotherapie Hermanns introduceert
schimmelnagel laseren in Horst

Nieuw:
uw teennagels
schimmelvrij

Een schimmelnagel, in de volksmond ook wel kalknagel
genoemd, komt bij ongeveer 25% van de bevolking voor.
Een schimmelnagel ontstaat doordat schimmel de nagel binnendringt en een infectie veroorzaakt.

Hoe herkent u een schimmelnagel?
De nagel is verkleurd, waarbij de kleuren kunnen variëren van
wit, geel tot bruin. De nagel kan verdikt zijn en brokkelt makkelijker af. In sommige gevallen kan de nagel pijnlijk aanvoelen.

VOOR

NA

De laserbehandeling
De laser geeft pulserend warmte af, waardoor schimmels gedood worden. Na ongeveer drie maanden is al duidelijk uitgroei
zichtbaar. Tijdens de nacontrole wordt gekeken of er voldoende
afname zichtbaar is of dat er een vervolgbehandeling nodig is
(doorgaans is er 1 behandeling nodig om tot goede resultaten
te komen). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 95% van de
mensen schimmelvrij te zijn na behandeling met ons type laser!

De Kindermarkt in de beginjaren
Veertig jaar geleden werd door
middel van een open dag de opening
van het nieuwe gemeentehuis in
Horst gevierd. De Horster harmonie
zag hier aanleiding in om de dag
extra feestelijk aan te kleden. Daarbij
kreeg de harmonie medewerking van
Jan van Heijster, uitbater van café De
Sport. De harmonie mocht gebruik
maken van zijn vergunning en een paar
buffetten. Die Mühltaler Musikanten
zorgde voor muziek en een traditie
was geboren. Het jaar daarna kreeg
de Harmoniefeesten gestalte in de
vorm van een driedaags festijn met
op vrijdag de Allemansmért, een
gevarieerde braderie. Vervolgens
het Bal Champétre, het nostalgische
dubbeltjes dansen op zaterdag en
tenslotte op zondag de Kindermarkt.
De Kindermarkt in Horst is volgens

de organisatie misschien wel de
eerste in zijn soort in Nederland. In
de eerste jaren werd vanuit het hele
land veelvuldig bij de plaatselijke VVV
en het gemeentehuis geïnformeerd
wanneer in Horst weer de kindermarkt
was. Vele jaren besteedde de bekende
presentatrice Meta de Vries in haar
radioprogramma op de zondagmorgen
aandacht aan de kindermarkt in Horst.

van de dubbeltjes. Om de beste plaats
te bemachtigen, gingen kinderen op
zondagmorgen al vroeg op weg naar
de Kindermarkt. Het verhaal gaat dat
De laserbehandeling wordt voor een introductieprijs van € 169,het vaak gebeurde dat ouders, die in de
aangeboden. De behandeling bestaat uit een intake, het dunner
kleine uurtjes huiswaarts keerden van
frezen van de nagels (indien nodig), de laserbehandeling en een
het Bal Champétre, hun kroost tegen
nacontrole.
kwamen op weg naar de Kindermarkt.
De Harmoniefeesten vinden dit jaar
plaats van vrijdag 22 tot en met zondag
Een deel van de kosten valt onder podotherapie en wordt
24 augustus. Op vrijdag start om 16.00
Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie opmogelijk vergoed door uw verzekering.
uur de Allemansmért, vanaf 20.00
uur zijn er optredens van Roel Backus,
Het Bal Champétrewww.podotherapiehermanns.nl
op zaterdag
Gadfly en Towerband. Zaterdagavond
avond was een op nostalgische leest
Voor het maken van
is
er
vanaf
20.00
uur
muziek
van
geschoeid dansfeest. Om
een
traditie
Tel. 077 397 13 18
een afspraak bel:
Copyright en 10 Feet Up. Op zondag
uit oma’s en opa’s tijd te doen herle
Tel. 077 397 13 18
begint om 09.00 uur de Kindermarkt.
ven, werd er een dubbeltje per dans
Om 10.00 uur is de wedstrijd Attent
gevraagd. Tijdens iedere dans werd
even gepauzeerd om de betaalmeester, voor Jong Talent en vanaf 14.00 uur
Herstraat 20
gewapend met een luid schellende bel, zijn er optredens van Chantilly Lace en
Hermanns
5961 GJ Horst
(Spor t) podotherapie
The Sparks.
gelegenheid te geven voor het innen

HH

Nostalgisch

Voor meer informatie:

Cluster Horst uitgebreid met
buitenlandse kapelaans
Het parochiecluster Horst wordt binnenkort met twee buitenlandse kapelaans uitgebreid. Terrence Ragel (36)
uit Sri Lanka en kapelaan Marcin Fratczak (28) uit Polen gaan wonen en werken in Horst aan de Maas.
Door het dalend aantal aanko
mende priesters van eigen bodem,
ziet het bisdom Roermond zich al
enkele jaren genoodzaakt priesters en
seminaristen in het buitenland te zoe
ken. Het is voor het eerst dat in het
cluster Horst buitenlandse kapelaans
gaan werken, geeft deken Alexander
de Graaf Woutering aan. “Het is voor
ons een nieuwe ontwikkeling. De
Poolse parochie in Meterik kent een
pastoor van buitenlandse komaf, maar
die is er uitsluitend voor de zielzorg
van de Poolse parochianen.”
Naast de daling van het aantal
priesters, zorgen ook de extra neven

functies van de deken voor drukte.
“Mijn nevenfuncties alsook de verdub
beling van het Horster dekenaat en
twee docentschappen het vergen veel
tijd buiten Horst. Dit drukke takenpak
ket gaat ten koste van de parochie en
dat is niet goed. In 2012 viel een van
de twee kapelaans uit. Met deze twee
nieuwe krachten is het team weer op
sterkte.”
In 2015 staat het dekenaat Horst,
waaronder naast Horst aan de Maas
ook Peel en Maas valt, een grote
reorganisatie te wachten. Het aantal
kerkbesturen gaat van 22 naar 5.
“De priesters gaan meer samenwerken.

Een aantal oudere pastoors gaat
terugtreden en krijgt de status van
assistent. Zij blijven wel werkzaam
in de parochie waar zij eerst pastoor
waren.”
De twee buitenlandse kapelaans
zijn nu nog in opleiding. De Poolse
Marcin Fratczak verblijft door de
week op het grootseminarie Rolduc
en werkt sinds een aantal weken
in het weekend mee. “Beiden zijn
momenteel bezig met een intensieve
taalcursus. Het Nederlands spreken
gaat al heel goed”, aldus De Graaf
Woutering. Terrence Ragel gaat
binnenkort al fulltime meedraaien.

www.podotherapiehermanns.nl

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

SCHEIDING • OMGANG
ALIMENTATIE • GEZAG •
MEDIATION

mr. Stéphanie Hoppers
Advocaat

Nancy Hermans
MfN Registermediator /
Familiemediator

Neem contact op voor een GRATIS en vrijblijvend informatiegesprek.
Bemmelstraat 2 • 5961 HN Horst • t 077 3983000
www.familierechthuis.nl / info@familierechthuis.nl
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Dankbetuiging

Alle belangstelling, warmte, hartelijke woorden, bloemen,
bezoek en blijken van medeleven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van ós mam en onze oma

Nellie Cortenbach-Aarts
hebben ons goed gedaan. Een bijzonder woord van dank aan de
medewerkers van Hof te Berkel voor de goede verzorging.
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op vrijdag 22 augustus a.s.
om 18.30 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.

Dankbetuiging

Wij danken u voor uw medeleven tijdens de ziekte en
het overlijden van mijn lieve man, ons pap en opa.

Jan Achten
Uw bezoek en uw aanwezigheid tijdens de crematie, de bloemen
en de vele condoleancekaarten helpen ons bij het verwerken
van dit grote verlies.
Riet Achten- Lebbing,
Kinderen en kleinkinderen

Veul te vroeg hebbe weej afscheid motte neme vaan

Annemie Verhaegh
Ut laeve giët door, ma ut zal toch anders zien zonder ôw.
Annemie, bedankt veur ôw vriendschap.
Piet en de kiender hiel veul sterkte.
De Kammereuj
Jac en Wies
Thijs en Margriet
Berry
Ger en Carla
Hay en Nel

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Vergelijk prijs gastouderbureau
Stap over naar GOB Roodkapje en
betaal minder voor dezelfde goede
kwaliteit en begeleiding. 077 374 51 49,
roodkapjehorstaandemaas.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Aardappelen & pompoenen
Te koop verse aardappelen en
halloween pompoenen. Zelfbediening!
Mts. Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.
Meditatief bewegen
Je lichaam fysiek en energetisch erva
ren. Oefeningen in een klein groepje.
www.hetstiltehuis.123website.nl
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
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en inslagkno
pen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.

(Piet van Boëms Lei)

Uw bezoek, uw aanwezigheid bij de avondwake en uitvaartdienst,
de vele kaarten, telefoontjes en bloemen waren voor ons een
grote steun en zullen voor altijd in onze dankbare herinnering blijven.
Toos Vervoort- Geurts
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehouden in de St. Jozefkerk in America
op zondag 14 september om 11:00 uur.

Om 15.00 uur is er een viering in de St. Lambertuskerk te Horst.
U bent van harte welkom op de receptie van 19.00 – 20.30 uur
bij Museum De Locht
Broekhuizerdijk 16d, Melderslo

Op 22 augustus gaan wij

Ilona Lenssen &
John Thijssen
trouwen!
Wij geven elkaar het ja-woord
om 12.00 uur in het Feestpaviljoen en om 14.00 uur in de
H. Lambertuskerk te Swolgen.
U bent van harte welkom op
onze receptie
van 19.00 tot 20.00 uur
in het Feestpaviljoen,
Mgr. Aertsstraat 41 te Swolgen.

Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal.
Op maandag of woensdagmorgen. We
starten de eerste maandag /woensdag
in september. Voor meer informatie zie
www.hosema.nl of bel 077 398 27 97

Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.

Te Koop. Quad met kenteken. AGM
200cc bj. 2008. Prijs 850 euro
tel. 06 40 64 20 88

Yogaseizoen start weer op
25 augustus. Monique start 1 week
later. Aanmelden kan ook via de web
site www.yogacentrumlespoir.nl.
Tel. 077-398 51 36, Almeweg 11 Horst

Hoef
uitvaartbegeleiding

Piet Vervoort

hun 60 jarig huwelijk.

Leer- of gedragsproblemen!
Reach Up biedt hulp bij leer- en
gedragsproblemen. Alle leeftijden.
Dyslexie, autisme, ADHD, faalangst.
Rekenen, Engels, Nederlands. Huiswerk
begeleiding. Gratis intake-gesprek!
Tel 06 20 27 19 73. www.reachup.nl

van den

Wij danken u allen voor het medeleven en de troostende woorden
na het overlijden van mijn, man, onze pap en opa

Sraar en Stina
Beerkens-Custers

Stichting Organisatie Evenementen
Horst aan de Maas. Bovengenoemde
rechtspersoon is ontbonden wegens
het staken van de activiteiten dd 20-62011 per 13-8-2014. De rekening en
verantwoording en het plan van verde
ling liggen ter inzage voor eenieder
tot 13-10-2014 ten kantore van de KvK
te Eindhoven en ten kantore van de
Stichting, Pastoorsveld 20 te Horst.
De vereffenaars.

Gerrie

Dankbetuiging

Op 30 augustus 2014 vieren

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

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Dag en nacht bereikbaar

Te koop diverse pompoenen,
aardappelen groenten en fruit, en
kleine pakjes hooi. van Helden,
Americaanseweg 41 Horst.
tel.:0773985016
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
Rolsteigers Ladders en Trappen
Verhuur en Verkoop. Tel 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
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
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 woning Patronaat 21 te
Horst. Direct te aanvaarden.
Vraagprijs € 110.000,-. Inlichtingen
tel. 06 49 87 58 02 of 06 20 42 19 15
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties, laptops, opschonen, (draad
loos) internet, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

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

Op 22 augustus zien os elders

Thei en Jo
Heldens-Tijssen
50 joar getrouwd
Weej wille os pap en mam van
harte proficiat wense met hun
Gouden huwelijk.
Kiender en kleinkiender

René Verheijen
& Christel Driessen
hebben elkaar 1 november 2013
het jawoord gegeven. Dit vieren
wij op vrijdag 29 augustus 2014.
U bent van harte welkom
op onze receptie van
19.00 tot 20.00 uur in Blok 10,
Wilhelminaplein 10 in Horst.

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 groentes, fruit,
aardappelen, kleine pakjes hooi
en decoratiegoederen. Van Helden
Americaanseweg 41 Horst.
tel. 077 398 50 16.
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.
Te koop zonnebloemen en koffie
boeketjes € 2.- per bos. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America tel. 077 464 13 80.
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
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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
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.
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Geboren

Fenne
14 augustus 2014
Dochter en zusje van
Roy, Marieke en Evi
Bexkens-Derikx
Deurneseweg 131
5813 AA Ysselsteyn



Welkom lief meisje!

LK pony’s Maastricht

Geboren op
17 augustus 2014

In Maastricht werden in het weekend van 16 en 17 augustus de Limburgse kampioenschappen verreden.
Zaterdag reden de pony’s en op zondag was het de beurt aan de paarden.

Evi
Dochter en zusje van:
Maurice van der Sterren
en Moniek Steeghs
Nikki
Kaumeshoek 1a
5986 NA Beringe

Geboren

Geboren

Fien

18 augustus 2014
Dochter van
Pieter en Sabrina
van den Bekerom
Zusje van Saar
Dentjesweg 45
5961 RN Horst
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. blauwe bessen, snoepen soeptomaten, komkommers,
courgettes, uien, paprika, knolselderij
en anjers Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te koop antieke mechelse buffetkast
in goede staat. Tel.077 467 28 77.
Te koop blauwe bessen, tevens
zelf plukken. P. Kusters, Niesweg 5
Hegelsom. Tel. 06 58 86 32 52.
Appels en pruimen zelf plukken.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2, Meerlo
06 53 13 01 32
Super kleding actie Horst
Vul je mandje met zomerkleding voor
€ 9.50 (vlak vol, max. 20 stuks groen
label). Alle andere kleding koopt u voor
de helft. Twedde Kans, Noordsingel 43
Horst. Open di, wo, do 12-17 u,
vr 12-20 u, zat 10-16 u
Kleurrijke graffz
Wilt u GRAFFITI ervaren in een
workshop, als muurdecoratie in een
kinderkamer, bedrijf of buiten op de
tuinschutting. Kijk voor mogelijkheden
op graffitiopmaat.wordpress.com.
Tel. 06 36 05 94 17.
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.
Ruilen, mooi appartement in
Centrum Horst tegen huis met garage
Horst en omstreken. Info bel
06 10 60 58 83.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Tel. 06 53 88 61
01 (Pascal van Kempen-Sevenum).

Tuur
12 augustus 2014
Zoon en broertje van
Wilco Claessen en
Marijn van der Coelen
Sofie
Horsterdijk 18 5973 PN Lottum

Geboren
18 augustus
2014

Fer
Zoon van
Kriss den Mulder & Stefan Heldens
Horsterweg 64c,
5971 NG Grubbenvorst
Kleurenmassage
Breng meer kleur in je lichaam met
deze bijzondere massage.
In september speciale prijs.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Oma/opa? Extra inkomen?
Oppas oma/opa? Betaald oppassen
kan, zonder dat het de kinderen geld
kost! Vrijblijvend uitleg. Roodkapje
Horst aan de Maas, 077 374 51 49.
Weerbaarheid cursus
voor kinderen van groep 5 t/m 8 van
alle basisscholen. Start in september,
aanmelden voor 25 augustus. Voor
meer informatie: www.marietweijs.nl

Na de diverse selectierondes voor
deze kampioenschappen, streden de
geselecteerde ruiters en amazones in
verschillende klassen om de hoogste
eer. Na een spannende strijd wist
Renske Swinkels, lid van ponyclub
Wittenhorst uit Horst met haar pony
Ezra de kampioenstitel in de klasse C-L2
te veroveren. Ook andere ponyruiters
van Wittenhorst wisten in de prijzen
te vallen. Kim Deenen met Sinaeda en
Amber Billekens met Roxanne werden
tweede. Louka Sijbers en Michelle
Cuppen kregen een derde prijs en een
vijfde prijs was er voor Indy Kleuskens.
Ook door de leden van ponyclub
Die Sevenrijders uit Sevenum werden
successen behaald. Er gingen drie
Limburgse titels mee naar Sevenum. In
de klasse EL1 dressuur was er een titel
voor Maud Hoeymakers met haar pony
Cayenne. In de klasse CM springen
was het de pas 10-jarige Lou van de
Goor die zijn pony Paola vakkundig en
foutloos naar de eindstreep stuurde
en hiermee de titel opeiste. En tot slot
was het viertal bestaande uit Merle
Hoeymakers, Juul Baeten, Leonie van
Lier en Janita Peeters de concurrentie
te slim af met een dressuurproef. Met
een voorsprong van 14 punten op de

Kampioen C-L2 Dressuur Renske Swinkels met Ezra
nummer 2 namen zij de Limburgse titel
mee naar huis. Simone Smedts met
Vomium behaalde een derde plaats
bij het EB springen en Janita Peeters

met Special Feature eveneens een
derde plaats bij EB dressuur. Danitsja
Verstappen haalde met Vivo een
tweede plek bij C-L2 dressuur.

Horst aan de Maas meet zich
met de grote voetbalclubs
Het Pulse Miniorentoernooi voor de E-jeugd werd op zaterdag 16 augustus voor de elfde keer georganiseerd
door RKsv Wittenhorst in samenwerking met PSV. Het regioteam van Horst aan de Maas kon zich tijdens dit toernooi
meten met de grootste voetbalclubs uit binnen- en buitenland.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Inrichten met Feng Shui
In september start weer een cursus
“Via je inrichting naar je levensrichting
- het huis als spiegel van jouw ziel”,
5 bijeenkomsten vol inspiratie voor
geluk en gezondheid. www.citavital.nl
of 06 21 62 01 38.
Wie heeft mijn omafiets met een
paarse bel op 9 aug. bij frietzaak
Kwalitaria Horst meegenomen? Graag
terugbrengen! Tel. 06 53 25 21 75.
Te koop: nagenoeg nieuwe en
mooi gelegen patiobungalow,
Stappersmolen 11 Horst. 100% qua
levensloopbestendigheid, afwerkingsen voorzieningenniveau alsmede onder
houd. € 234.000,-. Tel. 06 18 60 61 89
Dagelijks blauwe bessen.
Ook zelfpluk.
J. Smits, Ulfterhoek 1 Sevenum

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

sport 07

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Op het terrein van RKsv Wittenhorst
strijden zestien teams tegen elkaar. Uit
Nederland zijn teams van de E-jeugd
van PSV, Feyenoord, VVV Venlo, Roda JC
en het regioteam met de beste spelers
uit Horst aan de Maas aanwezig. Maar
ook vier Duitse, vier Belgische ploegen
en een Engels team zijn van de partij.
Het gaat er uiterst serieus aan toe
bij deze jonge voetballers. Alleen de
tranen bij een blessure of een gemiste
penalty herinneren de toeschouwers er
af en toe aan dat het hier nog niet om
professionele voetballers gaat, maar
om 9- en 10-jarige jongens. “Dit zijn
echte topteams”, legt Hay Emonts van
de organisatie uit. “Voor de jongens
uit Horst aan de Maas is dit natuurlijk

geweldig, ze mogen tegen hele grote
clubs spelen. Maar ze houden zich heel
goed staande, hoor. En het is ook leuk
voor hen om eens tegen andere teams
te spelen, met een andere cultuur en
speelstijl.” Het team dat eerste wordt,
wint een beker. “Maar er is ook een
sportiviteitprijs en een prijs voor de
beste speler en de beste keeper”,
vertelt Emonts. “En er loopt een aantal
scouts rond. Van de spelers die hier
spelen, ga je er later vast een paar
terugzien in het professionele voetbal.”
Dat het regioteam uit Horst aan
de Maas niet te onderschatten is,
blijkt uit de wedstrijd die het team
tegen Feyenoord speelt. Door straf
schoppen na een gelijkspel weten

de Rotterdammers uiteindelijk met
moeite te winnen, maar de spelers uit
Horst aan de Maas hebben zich goed
geweerd. Twee doelpunten hebben de
jongens gemaakt tegen Feyenoord. Pim
uit Grubbenvorst is één van de doel
puntenmakers en scoorde ook in de
strafschoppenserie. “Tegen Feyenoord
nog wel, mijn favoriete team”, vertelt
hij vol trots. Ook keeper Jannes uit
Meterik en Tom uit Sevenum zijn voor
het topteam geselecteerd. Hun tactiek?
“Breed spelen”, aldus Tom. “We kunnen
nooit eerste worden van al deze goede
clubs, maar het is wel ontzettend leuk
om te doen. En we zitten ook niet bij
de laatste teams, dus eigenlijk doen we
het heel goed”, besluit Jannes.

08

en zo
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GEPLUKT Henk van Hest

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.

wereld binnengehaald. “De liefde voor
het dier zit gewoon in me.” Toen de
inmiddels 65 jaar oude Van Hest door
zijn huurder in Horst verzocht werd
een andere woning te zoeken, is
hij naar Broekhuizenvorst verhuisd.
“Ik kon de honden niet meenemen en
ben gestopt”, zegt hij.
Het hondje dat hij nu in zijn
seniorenwoning heeft rondlopen,
is heel rustig. “Ik heb Blackey laten
castreren, want dan kan ik tenminste
niet met hem fokken. Ik ben zo’n
hondenliefhebber. Voor ik het weet,
zijn ze weer vermenigvuldigd.” Aan
de muur van zijn woonkamer hangen
nog allemaal foto’s van zijn honden.
“Zo heb ik ze toch nog een beetje bij
me”, vertelt Henk helemaal trots.

Joke’s
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.

’Maar’ een vogeltje

Aardbeien
wrap
(voor twee personen)

Ingrediënten:
· 250 gram verse aardbeien
· 3 eetlepels aardbeiensiroop
· 2 boekweitpannenkoekjes
· 100 gram mascarpone
· verkruimelde
amandelkoekjes

Bereidingswijze:
• Was de aardbeien, laat ze goed
uitlekken en verwijder daarna
de kroontjes;
• snijd de aardbeien in stukjes
en laat ze ongeveer een half
uurtje in de siroop marineren.
Daarna de aardbeien uit de
marinade halen;
• verwarm de pannenkoekjes
ongeveer 25 seconden in de
magnetron;
• beleg de bovenste helft van de
pannenkoekjes met de stukjes
aardbeien en vouw de onderste
helft eroverheen. Rol de
dubbelgevouwen pannenkoekjes op tot een hoorntje en leg
ze op een bordje;
• strooi de verkruimelde
amandelkoekjes over de
aardbeien en roer de overgebleven marinade door de
mascarpone en serveer dit
apart bij de wraps.

Bij zijn geboorte werd hij schoongelikt door drie sint-bernards. Hij groeide op als hondenfokker en heeft nu
nog steeds een hondje in zijn seniorenwoning rondlopen. Daarnaast is hij druk met het dagelijks verzorgen van
zijn driehonderd kanaries. Henk van Hest (81) uit Broekhuizenvorst is een dierenvriend in hart en nieren. Deze
week wordt hij geplukt.
Henk groeide naar eigen zeggen
op in een arm gezin met acht kinderen
in het Gelderse Heumen. Oma woonde
bij de familie in huis. “We waren een
typisch gezin voor die tijd. Een gezin
dat leed onder armoede. We hadden
twee koeien, een paar varkens en
wat kippen op stal. De oorlog heb ik
bewust meegemaakt. Die tijd heeft
ervoor gezorgd dat ik weet wat goed
en slecht is. Ik heb veel meegemaakt,
waardoor ik ben gevormd tot wie ik
nu ben”, zegt hij.
Heumen maakte onderdeel uit van
gemeente Malden, maar als jongen

PUZZEL

Sudoku

Dit recept wordt u aangeboden door
Het Aardbeienland in Horst.

een nieuwe woning en vond er een
aan de Meterikseweg in Horst, met
een oppervlakte van 4.000 vierkante
meter. Perfect voor mijn tien honden”,
vertelt Van Hest. Van zijn dertigste tot
zijn vijfenzestigste heeft Henk daar
cavaliertjes gefokt. “Ik was een van
de betere van de wereld, waar je ook
kwam, overal waren mijn hondjes.”

Liefde
voor het dier
Met zijn zelf gefokte honden heeft
Van Hest prijzen van over de hele

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.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.

6
9
2
5

Heerlijk smullen!

Joke

uit Heumen mocht je geen meisje
uit Malden hebben. “Je kunt nu wel
raden waar mijn meisje vandaan
kwam. Ik heb heel wat bakstenen
moeten trotseren, voordat ik haar
had”, lacht Henk. Hij trouwde met
Mienke uit Malden en samen kregen
zij drie kinderen. Later verhuisde hij
naar Bergen in Limburg om daar een
stomerij te beginnen. Henk vertelt:
“Van huis uit was ik boer, maar het
maakte niet uit wat je deed, als je
maar werkte.”
Na zijn tijd in Bergen verhuisde
hij in 1954 naar Horst. “Ik zocht naar

Nu kan Van Hest zich dagelijks
op zijn driehonderd kanaries storten.
“Toen ik hier in de seniorenwoning
kwam, heb ik geprobeerd om echt
achter de geraniums te zitten, maar
ik ben een dierenmens. Die bloemen
waren binnen drie weken alweer
kapot”, lacht hij. De broedkastjes van
de kanaries heeft hij in een aparte
kamer in zijn huis hangen. “Kijk, deze
zitten in een babykastje”, legt Van
Hest uit.
Van Hest loopt buiten langs
de vogelkooien. “Deze worden
binnenkort weer door de handelaar
opgehaald, want ik verkoop niet aan
particulieren”, zegt hij. Henk heeft
een bijzondere band met sommige
van zijn dieren. “Laatst hing er een
kanarie op de kop vast in de tralies.
Een normaal mens zou denken dat het
maar een vogeltje is, maar ik vond het
zo’n leuk vogeltje. Ik heb zijn pootjes
gespalkt met luciferstokjes. Het
vogeltje vliegt nu weer vrolijk rond en
het is zo’n leuk diertje”, zegt Van Hest
verliefd. Het is wel duidelijk. Van Hest
leeft voor zijn dieren.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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malse rundschnitzel
gehakt half om half
varkenssatéschnitzel

100 gram € 1,95
500 gram € 3,95
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Samenwerking bakkers en molen Meterik
De bakkers Gommans uit Sevenum en Derix uit Horst hebben de handen ineen geslagen met de molenaars van
Eendracht Maakt Macht uit Meterik. Het graan dat in de molen wordt gemalen wordt door de bakkers in een brood
verwerkt.

Eendracht Maakt Macht en Gommans
hebben een duurzame samenwerking
voor ogen.
”We vinden het leuk dat er
meer aandacht is voor de molen
op deze manier. Op zaterdag 4 en
zondag 5 oktober zijn de jaarlijks

terugkerende Limburgse molendagen
waarop de molen in Meterik ook is
geopend. De bakkers Gommans en
Derix gaan op deze dag alle bezoekers
trakteren op een heerlijke lekkernij
uit eigen streek”, aldus molenaar
Van Rens.

Nieuw medisch
centrum Sevenum
De bouw van een modern medisch centrum voor eerstelijns gezondheidszorg aan het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum nadert momenteel
het einde. De opening is kort na de zomervakantie gepland.

In 2013 werd het startsein
gegeven voor het project Van Grond
tot Mond. Met dit educatieve project
bij de molen Eendracht Maakt Macht in
Meterik wordt aandacht besteed aan
de voedselketen van granen: van boer

naar molenaar naar bakker. Ruim een
jaar verder leidt dit tot een nieuwe
samenwerking tussen de molen en
de bakkers Gommans en Derix. Toen
de bakkers in 2013 in gesprek raakten
met molenaar Thijs van Rens werd

snel duidelijk dat de wens bij beiden
partijen bestond om een brood te gaan
bakken met graan uit de directe regio
dat gemalen kon worden in Meterik.
Joep Hermans uit Swolgen leverde
hiervoor onlangs het graan. Molen

een huisartsenpraktijk, apotheek,
logopediepraktijk, fysiotherapie,
psychologie en orthopedagogiek,
oefentherapie Cesar en podotherapie.
Op dit moment zijn er nog gesprek
ken gaande over de vestiging van een
tandarts en een verloskundigenprak
tijk. De realisatie maakt deel uit van
het project Heren van Zaerum.

LEKKER! VAN ONZE EIGEN BAKKER
Kersenvlaai met slagroom
9.99

7.99

Oh, zit dat zo!
Brood- en
Banketbakkerij
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Proefprocedure
tegen de forfaitaire
rendementsheffing
Door: Mathieu Hooijmaijers
Indien u een klein of groter vermogen heeft betaald u daarover
Inkomstenbelasting. Lang geleden werd deze belasting berekend op basis
van de daadwerkelijk ontvangen rente op de spaarrekening of bijvoorbeeld
het dividend uitgekeerd op aandelen. Bij de invoering van de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 werd de forfaitaire rendementsheffing ingevoerd.
Forfaitair betekent dat de heffing
niet meer plaatsvindt op basis van
de daadwerkelijke ontvangsten,
maar op basis van een verondersteld
rendement van 4% op uw
beleggingen. Over deze 4% betaald u
dan 30% belasting (per saldo 1,2%).
Bij de invoering van de forfaitaire
rendementsheffing was en rendement
van 4% goed haalbaar, zelfs op een
spaarrekening. Tegenwoordig mag je
al blij zijn als je meer dan 1,2% rente
op je spaarrekening krijgt, krijg je
minder dan teer je, na belastingheffing
in op je vermogen.
Dit is veel belastingbetalers een
doorn in het oog en hier is dan ook
regelmatig politieke aandacht voor
gevraagd. Het lijkt er echter niet op
dat de politiek bereid is de spaarder
op enige wijze tegemoet te komen,

sterker nog er gaan juist stemmen op om
vermogen zwaarder te belasten!
De Bond voor Belastingbetalers
(ja die bestaat!) wil opnieuw aandacht
vragen voor deze in haar ogen
onrechtvaardige heffing. Zij is daarom
een proefprocedure gestart tegen deze
heffing, omdat deze in strijdt is met het
Europese Verdrag van de Rechten van
de Mens (EVRM), er zou namelijk sprake
zijn van een zogenaamde “Excessive
Burden”, dat wil zeggen een buitensporig
zware last.
Nu is er de laatste tijd veel
geprocedeerd met een beroep op het
Europese Verdrag van de Rechten van
de Mens. Veelal wordt een beroep
het Europese Verdrag van de Rechten
van de Mens niet gehonoreerd door
de rechters. Op de website van de
Bond van Belastingbetalers (www.

Zaterdag geopend van 08.00-18.00 uur

Lucassen

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

De vakantie is weer voorbij
en onze lessen gaan weer
van start!

bondvoorbelastingbetalers.nl) wordt
dan ook vooral gesproken over de druk
op de politiek om iets aan forfaitaire
rendementsheffing te doen. Over de
slagingskans van de procedure wordt
geen inschatting gegeven.
Wilt u zelf ook bezwaar maken
tegen de forfaitaire rendementsheffing
dan kunt u gratis een conceptbezwaarschrift downloaden via de site
van de Bond van Belastingbetalers.
Na het invullen van uw persoonlijke
gegevens kunt u deze dan doorsturen
naar de belastingdienst.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Lekker sporten,
Lekker dansen,
Lekker in je vel!
Wij nodigen jullie allemaal
uit voor een GRATIS
proefles. Kom proeven van
onze sport- en danslessen
en vind uit of het iets voor
jou is!
Kijk voor onze danslessen
en ons horeca aanbod op
onze website.
Veel groeten van het
team Froxx

geldig van 18 t/m 23 augustus 2014

In het Medisch Centrum Sevenum
werken verschillende artsen en
zorgverleners samen. Omdat alle zorg
zich onder één dak bevindt, hoeft
de patiënt niet meer naar verschil
lende adressen voor behandeling.
Ook medicijnuitgifte en -advies zijn
er aanwezig. De disciplines waar de
patiënt gebruik van kan maken zijn

10

politiek
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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.

Eendracht maakt macht
Op zaterdag 9 augustus was ik op bezoek in Lottum, op het rozenfeest.
Ik was aangenaam verrast door de prachtige kunstwerken, gemaakt van
allerlei kleuren rozen. Met bewondering ben ik rond gelopen langs de
verschillende werken gemaakt door de verenigingen en vrijwilligers uit
Lottum en Horst aan de Maas. Iedere vereniging en club hadden een eigen
invulling van hun activiteit op unieke wijze weergegeven.
Ik sprak ter plekke met iemand
die jarenlang deel heeft uitgemaakt
van het Rozencomité. Hij vertelde
mij dat op vrijdag 8 augustus Lottum
was verrast door een ware stortbui.
Hierdoor liepen het parkeerterrein en

het evenemententerrein blank. Geen
nood, vertelde hij. Lottum zou Lottum
niet zijn, als ze hier geen oplossing
voor konden vinden. Na het feest op
vrijdagavond en op zaterdagmorgen
sloegen de vrijwilligers samen met

het Rozencomité de handen in elkaar.
’s Middags was zowel het parkeer
terrein als het evenemententerrein
weer toegankelijk. Dat is de kracht
van samenwerken! Samenwerken, in
de vorm van verenigingen is de basis
van een gemeenschap. Daarom is
het voor inwoners en verenigingen in
dorpen als Lottum zo belangrijk dat er
voorzieningen blijven die de mogelijk
heid bieden het verenigingsleven op
peil te houden. Het verenigingsleven is
een basis voor de binding van mensen

onder elkaar. Als mensen uit de kernen
moeten uitwijken naar andere dorpen,
loopt de kracht van samenwerken groot
gevaar, omdat er afstand ontstaat onder
de mensen. Ik voelde ook diep respect
voor de ondernemers en rozentelers uit
Lottum. Zij zijn de zelfstandige onder
nemers die er voor kiezen om in het
eigen dorp of land hun bedrijf te blijven
exploiteren. En niet uitwijken naar de
landen waar arbeidskrachten goed
koper zijn. Deze ondernemers zorgen
voor werkgelegenheid in Limburg. Zij

moeten hard werken voor hun brood.
Een bedrijf in deze tijd runnen is zeker
niet zorgeloos. Daarom vind ik het
van belang dat de politiek zich in blijft
zetten voor de middelgrote en kleine
zelfstandige ondernemers. Ja, Lottum
heeft mij laten zien wat er moge
lijk is door goede samen werking.
‘Eendracht maakt macht’ vind ik wel
van toepassing voor het rozendorp
Lottum.
Riek Janssen
SP Horst aan de Maas

Het debat over ‘t Gasthoês: eindelijk toch openbaar
Afgelopen maandag hebben we in het seniorenconvent gesproken over
de plannen rond het Gasthoês en het haalbaarheidsonderzoek. Zoals
bekend hebben wij, samen met de SP, vanaf het begin aangedrongen op
een openbare discussie en gepleit voor het opheffen van de vertrouwelijkheid, die door de coalitiepartijen was opgelegd. En dat is gelukt.

De verdere bespreking van de
plannen en het haalbaarheidsonder
zoek is openbaar. Dus de aanhouder
heeft gewonnen. Vanaf heden kunnen
we u vrijelijk informeren en met u
praten over het haalbaarheidsonder

zoek en de plannen met het Gasthoês.
En dat is winst. Wij hebben dat haal
baarheidsonderzoek bestudeerd en zijn
van mening dat er daar veel mis mee
is. U kent het spreekwoord: “Wiens
brood men eet, diens woord men

spreekt”. En dat is ook hier het geval.
De opdracht voor de onderzoekers was
om te aan te geven met welk concept
’t Gasthoês aantrekkelijker gemaakt
kan worden. Maar de onderzoekers
hebben alleen het concept onderzocht,
dat eerder door dit college is omarmd.
Ruim een jaar geleden is het college in
gesprek gegaan met de bedenkers van
het concept (van Herberg de Troost) en
de onderzoekers hebben alleen hun
plannen (of hun dromen?) bekeken.
Er is geen open en transparant

22, 23 en 24 augustus
Vrijdag 22 aug.

nog van de Floriade en Villa Flora.
Wij willen niet dat er weer een groot
financieel risico wordt gelopen met
een (prestige)project op basis van
aannames en meningen.
Op basis van dit haalbaarheids
onderzoek kunnen wij onmogelijk
instemmen met deze plannen. Wij
zullen vragen om betere, controleer
bare gegevens. Wordt vervolgd.
Henk Kemperman
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

20.00 uur Copyright
10 Feet Up

Zaterdag 23 aug.

16.00 uur Allemansmert

Grote braderie in centrum Horst

20.00 uur Roel Backus
Gadﬂy
Towerband

Sponsoren Harmoniefeesten 2014
ACB Banden bv
Accon/AVM Adviseurs en Accountants
Administratie Partners
Administratiekantoor Verstraelen
Autoschade Herstel Noord Limburg
Bakkerij Broekmans
Bert Tacke Dakservice
Blok 10
Bovee Keukens, Henk
Café de Buun
Café de Lange
Café ‘t Centrum
CMS Energiesystemen bv
Coenders Electro bv
Depro Beurzen Veldhoven

overleg gepleegd met de burgers, zoals
de coalitiepartijen beloofden tijdens de
verkiezingscampagne.
Ook op de conclusies van het
onderzoek valt het een en ander aan
te merken. Zo baseren de onderzoekers
veel van hun conclusies op aannames
en meningen en niet op feiten. Zo
geven de onderzoekers wel een over
zicht van mogelijke gebruikers, maar
er is geen garantie op meedoen. Ook
de financiële gegevens zijn aannames
en geen harde feiten. Dat kennen we

Dinissen Machinefabriek bv
Du Trezo, Salon
Eeri vof
Efkes Anders, Broodjesbar, Brasserie
Fixet Sevenum
H&H Marktkraamverhuur
HALLO Horst aan de Maas
Happy Hair, Haarspecialist
Henraath Metaalrecycling VOF Melderslo
Herraets Slapen, Wonen, Zit & Relax
Horst Verhuur vof
Ideaal Machinebouw en Constructies bv
Innovista Accountants - Adviespartners
Inter Chalet
Jac Nooyen Mannenmode

Zondag 24 aug.
09.00 uur Kindermarkt (entree € 2,00)
10.00 uur Attent voor jong talent

14.00 uur Chantilly Lace
The Sparks
Jansen-Noy Mode Sevenum
Joosten Slagerij
Kasteelboerderij
Kleuskens Schoonmaakbedrijf bv
Kruytzer Optiek en Optometrie
Liesbeth’s Grand Café
Litjens Juwelier
Lumar
Mertens
MM Drive-in Disco show
Mol Houthandel bv
Munckhof Machine Fabriek
Notariskantoor De Laat & Gulikers
Novitas Notariaat
Passi Ijssalon

Plus Supermarkt
Poels Autobedrijf
Praedé Kappers
Prins Bernhard Cultuurfonds
Proﬁtemp Klaassen
Rabobank Horst
Severens Beveiliging
Sylvan Horst bv
Theunissen Dakbedekking
Tilburg Van, Installatietechniek bv
Tin Sun, Wok, Chinees & Indisch
Specialiteiten Restaurant
Trostomaatje
Visscher, Engineering & Process Control bv
Vissers Olie bv
Weijs Drankhandel en Slijterij
Sponsor slagwerkgroep
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dinsdag 26 augustus 2014

WIJ…

Raadsthemabijeenkomst

Openbare raadsthemabijeenkomst over het
Beleidsplan Sociaal Domein.
Deze raadsthemabijeenkomst is een vervolg
op een eerdere bijeenkomst (9 juli jl) over de te
maken keuzes in het Sociaal Domein.
Deze keuzes zullen deze avond verder worden
toegelicht. Het programma bestaat onder
andere uit een algemene toelichting op het
conceptBeleidsplan Sociaal Domein 2015 en
afzonderlijke toelichtingen op de deelgebieden

Wmo 2015, jeugdzorg en Participatiewet.
De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website: www.horstaandemaas.nl

Ter gelegenheid van de 60e huwelijksdag van het echtpaar van den Munckhof  Verhaegh uit Horst
toog burgemeester Van Rooij naar de Waterstraat om hen persoonlijk te feliciteren. Namens de
gemeente overhandigde hij het paar een boeket bloemen en het herinneringsbord van de gemeente.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raad
plegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Griendtsveen
St. Barbarastraat 18.

Melderslo
Konijnenweg 12

Hegelsom
Hoek Holstraat/Bosstraat

Meterik
Dr. Droesenweg 2

Horst
Dr. v.d. Meerendonkstraat 2d
Herstraat 45

Sevenum
Creemerhof 17
Hoogbroek 26

De Hees 6
Swolgen
Molenstraat 9
Beurskensweide 13
Donkstraat 19

In deze rubriek die elke twee weken verschijnt, zet de gemeente Horst aan de Maas iemand
in het zonnetje die veel betekent voor WIJ. WIJ gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers,
werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn, een mix hiervan, noem maar
op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere manier helpen, er voor elkaar
zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan de Maas. WIJ dient ter
inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u op informatie van de gemeente terugvindt als dit gaat
over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Een mountainbikeroute
voor en door echte
liefhebbers
“Het initiatief voor de mountainbikeroute
door de Schadijker bossen in Meterik kwam
van Staatbosbeheer. Staatsbosbeheer,
de eigenaar van het 500 hectare grote
natuurgebied, merkte dat mountainbikers bij gebrek aan geschikte paden
de wandelroutes gebruikten. Het zorgde
voor vervelende situaties en dus greep
Staatsbosbeheer in. Via social media riepen
ze Noord-Limburgse fietsliefhebbers bij
elkaar om samen een mountainbikeroute te
maken. Vrij van wandelaars en alleen voor
mountainbikers”, aldus Hans Scheres,
voorzitter van Stichting Mountainbike
Promotie Noord-Limburg.
45 mensen paraat
Hans vertelt over een bijzondere avond.
“Er kwamen uiteindelijk 45 mensen op de
oproep af. Na een avond praten, nemen we
met vieren het initiatief om de organisatie op
ons te nemen. Met als belangrijke voorwaarde
dat iedereen die aanwezig is, zou meehelpen
bij de bouw en onderhoud. Onze opdracht is
helder. Zorg dat je geld bij elkaar krijgt en ont
werp een mooie route door de natuur, waarbij
we wel rekening moeten houden met enkele
waardevolle plekken zoals dassenburchten
en mierenhopen. We richten de stichting
Mountainbike Promotie NoordLimburg op en
gaan aan de slag.”
Duidelijke bewegwijzering
“De gemeente Horst aan de Maas is eveneens
positief over het project. Het past binnen het
beleid voor ‘Participatie/Burgerinitiatieven’.
We krijgen een financiële bijdrage en dat
zorgt er mede voor dat we het benodigde geld
redelijk snel bijeen hebben. De route staat eind
2012 op papier. En de vrijwilligers blijven trouw.
Een groep van bijna 50 mensen helpt de route
te realiseren. De prachtige route 19 kilome
ter is in het voorjaar van 2013 gereed voor
gebruik. Het is een mooi, afwisselend parcours
met uitdagende bochten en hoge zandduinen.
Je rijdt geen meter over het asfalt. Een
uitdagend traject dat rijders uit heel Nederland

aantrekt. De route is voorzien van een goede
bewegwijzering en duidelijke markering op de
baan. Op deze manier kan iedereen makkelijk
de weg vinden. Het is een gewilde route die door
vele liefhebbers wordt gewaardeerd. ”
Steeds beter
Hans Scheres vertelt over de volgende fase. “Na
de opening volgt het onderhoud. Ook nu kunnen
we terugvallen op onze vrijwilligers. We hebben
onderhoudsteams die verantwoordelijk zijn voor
een deel van het parcours. Iedere groep heeft
zo’n 2,5 kilometer in beheer. Dat werkt perfect;
de baan ziet er altijd pico bello uit. Bovendien
werken de vrijwilligers niet alleen aan het onder
houden van de baan, ze zorgen ook voortdurend
voor verbeteringen. Je ziet aan alles dat de baan
wordt verzorgd door liefhebbers met hart voor
de sport. Ze kijken altijd naar verbeterpunten,
want we willen de route nog sneller en aantrek
kelijker maken. En dat kan; daarvan zijn we
overtuigd. Ik mag niet vergeten Staatsbosbeheer
te vermelden, zij hebben ook veel energie en
kennis ingebracht. Het is zelfs leuk te zien dat
ze dit project gebruiken om mensen met een
beperking de kans te bieden arbeidservaring op
te doen. Geweldig om te zien.”

Uitgifte van één bouwkavel aan de
Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo
Onlangs vierde mevrouw van Dijck  Geerets uit Horst haar 100e verjaardag. Een reden voor
burgemeester Van Rooij om haar namens de gemeente persoonlijk te feliciteren. Daarbij overhandigde
hij haar een boeket bloemen en het herinneringsbord van de gemeente.

Bouwkavel
De gemeente Horst aan de Maas biedt een
perceel aan op de Mgr. Jenneskensstraat te
Meerlo. Op dit perceel zijn bouwmogelijkheden
voor één vrijstaande woning of van één twee
ondereenkap woning.

Meer informatie
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
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Eén organisatie voor planning festivals is goed idee

‘Is verantwoordelijkheid
van festivals zelf’

Horst aan de Maas kent veel festivals en evenementen. Vooral in de zomermaanden is er elk
weekend wel iets te doen in één van de zestien dorpen. Soms zelfs meerdere festivals op een dag.
Een ruime meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas, 62 procent, zou het goed
vinden wanneer er een instelling is die de verdeling, timing en planning van festivals
coördineert. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
zou zijn om evenementen en
Het komt regelmatig voor
activiteiten meer op elkaar af te
dat in Horst aan de Maas diverse
stemmen
evenementen
‘Ieder dorp kan dit prima zelf’ en voor het
in één weekend
uitgaans
plaatsvinden.
‘Dan rij je elkaar minder
centrum van
Organisaties
in de wielen’
Horst zelfs
komen daarmee
wel eens
‘Er zijn te veel verliesgevende het aantal
activiteiten te
in elkaars
festivals’
beperken. Nu is
vaarwater. Een
er op het plein wel ieder weekend iets
betere verdeling zou veel festivals ten
goede komen, vindt een meerderheid. te doen, de mensen worden hierdoor
een beetje ‘evenementenmoe’. Je
“Ik denk dat het sowieso verstandig

roepen die daar
moeilijk over
gaat doen.
Een simpele
muziekagenda
met
bijvoorbeeld
een verplichte
aanmelding
zou al
voldoende
kunnen zijn.”
De minderheid,
12 procent, ziet een
centraal punt echter helemaal
niet zitten. Het is de verantwoording
van de festivalorganisaties zelf
hun activiteit zo gunstig mogelijk
te plannen. “We moeten niet alles

Oneens
12%
Neutraal
24%

kunt je geld
tenslotte
maar een
keer uitgeven”,
zegt een van
hen. ”Een centrale
organisatie is een
goed idee, maar er
moeten dan niet weer allemaal
regeltjes in het leven worden
geroepen”, vindt een ander. “Het
moet dan wel simpel blijven, niet
weer een commissie in het leven

Eens
61%

willen coördineren en regelen.
Als de verdeling en timing niet
goed is, blijven mensen vanzelf
weg”, meent iemand. “Het is de
verantwoordelijkheid van de festivals
zelf om de meest geschikte datum
voor hen uit te kiezen en niet door
een instelling. Meer samenwerking en
overleg tussen deze organisaties zou
wel erg zinvol zijn. Elkaar versterken
in plaats van elkaar beconcurreren.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Participatiemaatschappij:

participeren in de samenleving
Participeren in de samenleving. Dat klinkt mooi. Met z’n allen ervoor
zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Doordat
mensen voor elkaar opkomen en waar mogelijk voor elkaar zorgen. Maar
soms reiken de mogelijkheden niet zover dat de één de ander kan helpen
of verzorgen. Daar moet de overheid (als vertegenwoordiger van ons allen)
in de bres springen en voorzieningen realiseren.
Helaas zijn zorgen op hun
plaats. Er wordt flink bezuinigd op
de Wmo (onder andere thuiszorg)
en verzorgingshuizen (sluiting van
Berkele Heem). Raar. Wie gaat

er voor onze ouderen en mensen
met een beperking zorgen? Steeds
meer verantwoordelijkheid voor
ondersteuning en zorg komt te liggen
bij kinderen, familie en vrienden.

LAATSTE WEEK * LAATSTE WEEK * LAATSTE WEEK

2 stuk voor
e

€ 1,-

*

e
op d sde
prij
afge ijs
pr

De afgelopen jaren is de jeugd flink
aangemoedigd om te gaan studeren
en hun vleugels uit te slaan. Soms
ver weg van hun ouders en andere
familie. Moeten ze de komende jaren
terugkeren om hier voor hun ouders te
gaan zorgen? Gaan ze goed opgeleid
en gepassioneerd zorgpersoneel
vervangen? Om kosten te besparen?
Stel je voor: moeten we leraren aan
de kant schuiven en regelen dat onze
kinderen les krijgen van hun ouders?

Of willen we dat burgers vredesmissies
uit gaan voeren, in plaats van goed
opgeleide militairen? Moeten de
verzorgenden en verpleegkundigen
vervangen worden door goedwillende
zonen, tantes of verre neven?
Misschien extreem, maar hoe
sympathiek die participatiesamenleving
ook klinkt, die wordt onhoudbaar als
de overheid haar verantwoordelijkheid
niet neemt.
Komende zaterdag 23 augustus

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Spaans leren spreken
en verstaan?
Nog enkele plaatsen vrij
op donderdagavond
in Sevenum.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

* tenzij anders aangegeven
aanbieding geldig van
18 t/m 23 augustus 2014

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Bel voor informatie:
Mariëlle Nabben-Keursten
www.nuspaans.nl
Marielle@nuspaans.nl
Tel. 077 - 467 41 55
Gsm. 06 - 13 89 77 67

staan wij (SP Horst aan de Maas en
Werkgroep Wmo) in het centrum van
Horst, om u enkele vragen voor te
leggen. Hoe ver wilt u gaan bij de
zorg die u wilt bieden aan uw vader
of moeder, uw familieleden, uw
buren, uw vrienden? De resultaten
van deze korte enquête zullen we
vervolgens publiceren.
Bart Cox (SP Horst aan de Maas)
Paul Geurts (werkgroep Wmo)

Autobedrijf

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

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
ZACHT
BELEGEN

7,95

De lekkerste jong belegen voor
op de boterham

SAMBAL
KAAS

!
LET tOopPnieuw

kilo

500 gram

5,95

Heerlijk pikant voor bij de borrel

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
Tijdelijke standplaats
Jacob Merlostraat naast
het Gemeentehuis.
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur
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Theo van Eeuwijk
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang
zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Digitale informatieborden
Graag wil ik reageren op de
nieuwe digitale borden bij de
ingangswegen van Horst. Hoe komen
ze erbij zoiets te plaatsen, eerst had
je gewoon een houten infobord, met

daarop weer verschillende borden met
wat er te doen was in de regio. Deze
waren vaak mooi gemaakt, en verschil
lend in kleur. Wat het belangrijkst is
natuurlijk, je zag als je er met de auto

langs kwam in één oogopsag wat er te
doen was. Moet je nu eens proberen,
je ziet alleen wat er op dat moment
op staat, en ook nog lastig te lezen
vanuit de auto. Wat had de gemeente

rs
Sinaasappelpes!
voor verse ju

Amstel

Krat met 24 flesjes
à 30cl
Maximaal
4 kratten per klant

9,69
Van 12,99

gedacht, dat je met de auto gaat
stoppen, en eens alles rustig voorbij
laat komen? Automatisering is vaak
goed, maar niet altijd...
Patrick Huijs, Melderslo

Superdeals:
Douwe Egberts

aroma rood of décafé

Alle snelfiltermaling,
grove maling of bonen
2 zakken of pakken à 500 gram

Geldig van wo 20 t/m di 26 augustus 2014.

8

2 voor

,00

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

Bespreking Poll week 32

Een tijdelijke huurwoning is de oplossing
Tijdelijke huurwoningen plaatsen in de kleine kernen van Horst aan de Maas
is inderdaad een goed idee vindt 51 procent van de stemmers. Zij zien wel
iets in het plan van wethouder Bob Vostermans om te kijken of het mogelijk is
huurwoningen te bouwen die zo’n 10 jaar blijven staan en daarna makkelijk te
demonteren zijn. Een ideale oplossing voor het tekort aan huurwoningen in de
kleine kernen. Dat scheelt gemeente Horst aan de Maas en woonorganisaties
kosten.

Iets minder dan de helft, 49 procent, ziet dit echter helemaal niet zitten.
Wie weet wat de woningmarkt over de langere termijn doet? Misschien blijkt
dat over 15 tot 20 jaar er weer een grote vraag is naar huurwoningen en het
dus wel rendabel voor de wooncorporaties is om ze te bouwen. Daarnaast is het
nog maar afwachten wat de kwaliteit is van deze tijdelijke huurwoningen. Deze
stemmers zien liever dat er woningen worden gebouwd die ook na 10 jaar nog
bruikbaar zijn.

Ik koop alleen lokale groente en fruit
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Europese commissie in Brussel heeft op maandag 18 augustus bekend
gemaakt dat er 125 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor steun aan groente- en
fruittelers in Europa. Door de Europese boycot van Rusland lopen Limburgse boe
ren honderden miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Ook groente- en fruittelers
uit Horst aan de Maas worden geraakt, hun prijzen staan onder druk. Lees meer
hierover in het artikel op pagina 02.
Door alleen lokale groente en fruit te kopen krijgen de telers uit Horst aan de
Maas een extra steuntje in de rug. De vraag naar hun producten blijft enigszins

op peil, waardoor de prijs niet nog verder zakt. Ook hoeven ze de overschotten
niet weg te gooien of weg te geven. De regio is er eveneens bij gebaat dat een
dergelijke teler niet kopje onder gaat en medewerkers op straat komen te staan.
Dat is ook voor de lokale economie niet wenselijk.
Van de andere kant is dit voornemen een druppel op een gloeiende plaat. De
lokale bedrijven zouden beter meer energie steken in het zoeken naar nieuwe of
andere afzetmarkten, geholpen door extra reclamecampagnes voor hun produc
ten. Ik koop alleen lokale groente en fruit te kopen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 33) > Beeldbepalende bomen dienen behouden te blijven
> eens 94% oneens 6%

Dialect
Grootgebracht in het
Zuid-Limburgse Eijsden, een
aantal jaar op kamers in
Eindhoven en inmiddels woon
ik ruim 2,5 jaar in Sevenum.
Mijn dochter van twee begint
al aardig te praten en dankzij
haar kinderdagverblijf raakt ze
bekend met het Sevenumse
dialect. Haar jonge broer van
bijna vier maanden beperkt zich
tot nu toe tot een grrrr of euuuh.
En als je goed luistert, herken je
de Zaerumse klanken.
Mijn vriendin heeft haar
roots in Venray en woonde
eveneens een tijdje in NoordBrabant. Wij praten zelden
dialect. Als wij dat praten, dan
vinden we dat van onszelf niet
klinken. En volgens mij anderen
ook. Verstaan doe ik het
overigens prima, tenminste als
er niet al teveel ouddialectwoorden worden
gesproken. Vraag me overigens
niet of het nou typisch Hôrsters,
Melders, Miëteriks, Zaerums of
iets anders is.
Mijn allereerste woorden die
ik op kantoor in Horst kreeg
aangeleerd, waren zwart broëd
met karboet en kroët. Het
duurde even voordat ik de juiste
uitspraak te pakken had en niet
veel later begreep ik ook wat ik
nu eigenlijk zei. Een andere
collega uit Oppe Ruiver, hauwt
op het einde van een lange
werkdag de pin erin en gaat
thuis een fret door zijn nek
duwen. Ik wist ook wel dat het
accent iets anders lag en dat hij
niet echt een marterachtig
beestje zou opeten. Het was
mijn vrije vertaling van de vréet,
zoals hij dat prachtig omschreef.
De verpleegkundige op het
consultatiebureau bekeek de
groeicurve van mijn zoon en
constateerde dat hij krèk op het
gemiddelde zat. Ook voorspelde
ze dat hij na deze twee
noodzakelijke prikjes het wel
zou kunnen zijn dat een beetje
ging neule.
Het duurt nog even voordat
ik al deze en nog veel meer
dialectwoorden beheers, maar…
Laot meej krèk als een
hampèlemàn nog már even
plare…
Herman

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.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: Jan (76) en Koos (74) Grim
uit Goes in Zeeland. Zij staan op camping De Maashof in Lottum.
De auto is nog aan de caravan
gekoppeld. Jan en Koos staan nog
maar net op de camping. Ze zijn
hiervoor met hun caravan in ZuidLimburg geweest. “We hebben op de
Cauberg op een camping gestaan”,
vertelt Jan. “Het was er schitterend,
maar hier in Noord-Limburg is het ook
heel mooi hoor”, zegt Koos snel.
Met z’n tweeën zitten ze aan tafel.
“Ik heb gezocht naar campings met
internet”, lacht Jan. “Ja, wat moet je
anders. Het hoort er tegenwoordig
toch bij.” Nu genieten ze van de rust
op de camping. “De eigenaar zei dat
het nog iets drukker zou worden. Hij
verwacht dat dit komend weekend
wel zal komen”, vertelt Jan.
Jan is de ondernemende van
het stel en is al met de Duitse buren
gaan praten. “Ja, dat gaat toch wat
moeilijker dan met Nederlandse
buren, maar daar geven we niets om
hoor”, praat Jan verder. Hun zoons zijn
niet mee, maar via hen kennen ze
Lottum. “Onze zoons hebben allebei
een cabrio. Daarmee zijn ze hier langs
de rozenvelden gereden en hebben ze
foto’s gemaakt. Dat doen wij zo ook”,
lacht Jan.

Net als Frankrijk
“Ik ruik de lucht van rozen”, zegt
Jan terwijl hij naar boven kijkt. Het is
nu iets minder warm, maar dat kan
de pret niet drukken. “Die platanen

ONGEDIERTEBESTRIJDING

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

die hier op de camping staan, zie
je ook in Frankrijk, maar hier sta je
veel ruimer. In Frankrijk zouden dit
twee kampeerplaatsen zijn”, meent
hij. Thuis zien ze alleen maar strand
en juist daarom genieten ze zo van
Noord-Limburg.

Hier en daar wat
rondkijken
Ze hebben nog genoeg te doen,
maar eerst is het tijd voor een bezoek
aan het VVV-kantoor in Horst. “Dat
is eigenlijk het eerste wat je moet
doen als je ergens aankomt.” Als hen
wordt gevraagd wat ze de rest van
de week al op de planning hebben
staan, antwoorden ze: “Ja, best wel
wat. Uiteten, een beetje boodschapjes
doen, familie aan de overkant van de
Maas opzoeken en hier en daar wat
rondkijken.”

Ik neem rozen op
stam mee
Jan en Koos blijven nog een week
op de camping staan, dan moeten
ze weer vertrekken. “Helaas, we
gaan net voordat het rozenfeest hier
losbarst, maar ik neem me denk ik
gewoon een paar rozen op stam mee.
Dan zet ik ze gewoon met pot en al
in de caravan. Dat gaat toch prima”,
besluit Jan.

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?
Ellie (68) en Stan (6) Coenen uit
Horst hebben net ingecheckt met
hun kaartjes. De trein komt over tien
minuten op het station aan. Samen
gaan ze een dagje uit, omdat Stan
net jarig is geweest. “Ik geef al m’n
kleinkinderen voortaan een dagje
uit met oma cadeau”, vertelt Ellie.
“Daar geniet ik zelf enorm van en de

kinderen mogen zelf kiezen waar het
uitstapje naartoe gaat.”
Dit jaar gaat het uitstapje van Stan
naar de Apenheul in Apeldoorn. “Ik
heb foto’s van m’n broer gezien van de
apen. Mijn ouders zijn er al een keer
geweest en nu wil ik ook.” Stan is nog
wat verlegen, maar heeft er heel veel
zin in. “En dan lekker samen een frietje

eten”, zegt Ellie tegen Stan. Het is
nog vroeg en Stan moet waarschijn
lijk nog even wakker worden.
De trein komt aangereden en
Ellie en Stan lopen iets verder het
perron op. “Kom Stan, we gaan”,
zegt Ellie. Hand aan hand stappen
ze de trein in: een apetrotse oma en
een blije kleinzoon.
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Het Petranpad:

Van de Lollebeek tot de Diepeling
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 tussen Castenray en Tienray, van de Lollebeek tot de Diepeling.

De route van deze week leidt
door nieuwe natuur. Het pad voert
eerst langs de Lollebeek, die vanuit
Castenrayse Broek Horst aan de Maas
binnenstroomt. Deze meanderende
beek werd in de jaren 60 rechtgetrok
ken en recent zijn werkzaamheden
van Waterschap Peel en Maasvallei
gestart om de beek weer terug in zijn
oude, natuurlijke staat te brengen. Niet
alleen de afgelopen jaren, maar ook

nog veel eerder is in dit landschap het
een en ander veranderd. “Nu zie je
bomen en weides, maar zo’n honderd
jaar geleden was dit allemaal hei”, legt
Hoebers uit.
Met ‘nieuwe natuur’ bedoelt
Hoebers natuur waaraan wordt
gewerkt, bijvoorbeeld om het land
schap te verbeteren of veranderen. Hij
legt uit: “IVN De Maasdorpen wilde
met het Petranpad zoveel mogelijk

Venray en Horst aan de Maas ligt. De
Diepeling, werd dit project genoemd.
Hoebers: “Om zand en grind te win
nen, werd hier een groot stuk grond
afgegraven en is er een enorme groeve
ontstaan. Zoals in de hele regio is ook
hier de opbouw van de grond tot stand
gekomen door de werking van water
en wind.” Tijdens de ijstijden is door
westenwinden vanuit het drooggeval
len Noordzeegebied een bovenlaag van
zand gedeponeerd. Daaronder zitten
grind-, zand-, en leemlagen die daar
voor door de Maas en Rijn zijn afgezet.
Dit grind- en rivierzand wordt opgebag
gerd als grondstof voor woningbouw
en wegenaanleg. Hoebers wijst op een

stuk bos aan de rand van de groeve.
“Dat is misschien wel aardig om te
vertellen. In de plas ligt dit bos als een
soort schiereiland, omdat het niet afge
graven mocht worden. Er ligt namelijk
een dassenburcht en die is beschermd.
De bouwvakkers mochten dat stuk bos
dus niet afgraven.”
Uiteindelijk, als het project klaar
is, wordt het gebied onder andere
ingericht voor recreatie, zoals wandelen
en vissen. “Mogelijk komt er in het
midden van de plas een zanddam met
een wandelpad, zodat wandelaars in
plaats van langs het water, ook op een
pad over het water kunnen lopen”,
besluit Hoebers.

verschillende landschappen in de regio
doorkruisen. En daar hoort niet alleen
oude, oorspronkelijke natuur bij, maar
ook nieuw aangelegde of veranderde
natuur.”
Een ander voorbeeld van deze
‘nieuwe natuur’ is verderop aan het
pad te vinden, dat langs een grote
groeve voert. In de jaren 70 werd
begonnen met de ontgronding van een
gebied dat nu tussen de gemeentes

Het blauwe bessen seizoen loopt weer
ten einde dus kom voor eind augustus
nog snel even langs voor uw laatste
kilootjes blauwe bessen

voor slechts €5,- per kilo!

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

HALLO op de Vojak
Piet en Nel Verhaeg en Piet en Jeanne Cuppen uit Horst aan de Maas zijn met de auto via Duitsland,
Oostenrijk, Slovenië naar Kroatië gereden. Zij vierden hun twee weken durende vakantie in het plaatsje
Matulji bij Opatija in Kroatië. Zij maakten onder andere uitstapjes naar de bekende Plitvice-meren, Zagreb,
bergdorpjes en de zee. De steile berg Vojak ligt in het natuurpark Ucka en is 1.402 meter hoog. De steile
wandeltocht begint op zeeniveau bij Opatija en duurde ongeveer 3 uur. Piet, Nel, Piet en Jeanne hebben de
laatste meters naar boven geklommen tot in de toren. Hier hebben ze even pauze genomen en de HALLO
erbij gepakt. Een Zweedse voorbijganger maakte voor hen een foto van dit moment.

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• 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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Feestavond en zeskamp

KPJ Melderslo bestaat 90 jaar
Het begon allemaal met ploeteren op het land, maar dat is met de culturele activiteiten van tegenwoordig
verleden tijd. KPJ Melderslo bestaat 90 jaar en dat wordt gevierd op zaterdag 23 augustus met een receptie om
20.00 uur en aansluitend een feestavond in een grote zaal in MFC de Zwingel. Op zondag 24 augustus keert het wel
bekende zeskamp terug in het dorp.

gegeven aan het overbrengen
van agrarische kennis. Jongeren
gingen meer waarde hechten
aan sportactiviteiten en culturele
activiteiten. “We gingen wedstrijden
spelen tegen andere KPJ’s en Melderslo
moest en zou altijd winnen”, lacht
Litjens. Tegenwoordig zijn veel
sportieve activiteiten ingeruild voor
karten, paintballen, droppings of
andere leuke activiteiten voor de jeugd
van 16 tot 30 jaar.

We hebben een
eigen ruimte nodig
Van den Ham weet als geen ander
hoe het er tegenwoordig aan toe gaat.
“De meeste jongeren komen er vanaf
hun zestiende bij en blijven tot hun
dertigste. De activiteiten zijn tegen
woordig meer op uitgaan gericht. Na
een culturele activiteit eindigt iedereen
in het Braakhok in MFC De Zwingel, ons
eigen lokaal.” Van den Ham en Litjens
zijn beiden dankbaar voor alle locaties

Jeugdliedjesmiddag
D’n Dreumel

De Jonge Boeren- en Tuindersbond (J.B.T.B.) uit 1932
Oud-voorzitter Harry Litjens (71)
en de huidige voorzitter Joost van den
Ham (24) beiden uit Melderslo zijn bij
elkaar gaan zitten om de geschiede
nis van de vereniging te bespreken.
KPJ Melderslo begon ooit als de Jonge
Boerenvereniging vertelt Litjens.
“Jongeren van toen kregen weinig
scholing en gingen daarom bij de ver
eniging om meer agrarische kennis te

krijgen. Ze gingen naar proefvelden en
leerden daar hoe ze het land moesten
bewerken.”

Godsdienstles
Zo’n tien jaar na de oprichting
verandert de Jonge Boerenvereniging
in de Jonge Boeren- en Tuindersbond.
“Het bestuur van de vereniging bestond
uit technische, geestelijke en culturele

leiders. Vroeger waren de meeste
jongeren die erbij zaten katholiek en
kregen ze godsdienstles. Of jongeren
tegenwoordig katholiek zijn, wordt niet
eens meer gevraagd. We zijn niet voor
niets van K.P.J. Katholieke Plattelands
Jongeren verandert in KPJ Melderslo”,
zegt Litjens.
In de jaren dat Litjens voorzitter
was, werd er steeds minder aandacht

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

n?
LeerproblemeCo
gnis

Gebruik de bloesemremedie
Nu van € 14,50 voor

€ 12,50

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst houdt op zondag 12 oktober de
jeugdliedjesmiddag in OJC Niks. Deelnemers kunnen zich nog tot 31
augustus aanmelden.
De liedjes die tijdens deze middag
te horen zijn komen uit de kokers van
diverse tekst- en muziekschrijvers die
zich ook dit jaar weer inzetten voor
de jeugdliedjesmiddag. Kinderen die

graag deelnemen, maar nog geen
tekst of muziek hebben kunnen
hiervoor contact opnemen met de
organisatie. Kijk voor meer informatie
op www.dendreumel.nl

Operators (m/v) en
Productiemedewerkers (m/v)

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

die zij hebben gehad. “De gemeente
ziet gelukkig altijd in dat we een ruimte
nodig hebben”, zegt Litjens.
De meeste leden komen uit
Melderslo, maar ook aanhang van
andere dorpen is welkom bij de KPJ in
Melderslo, een van de laatste KPJ’s in
Limburg. Naast het examenfeest dat
de KPJ organiseert zijn carnaval en de
droppings de hoogtepunten van het
jaar. “Met carnaval hebben we onze
eigen prins. Die wint na een middag
vol bierspelletjes en flauwekul een
pakket eieren, zodat we daarna met z’n
allen bij hem thuis eieren kunnen gaan
eten”, lacht Van den Ham.
Van den Ham en Litjens omschrij
ven de huidige KPJ als een jonge,
bruisende vereniging, waarbij iedereen
gezellig samen kan zijn en actief is.
“De KPJ-leden regelen alles samen. De
betrokkenheid is groot. We hebben nu
honderd leden. Zoveel hebben we er
nooit eerder gehad”, besluiten ze.
Voor meer informatie kijk op
www.kpjmelderslo.nl

Wij zijn op zoek naar enkele operators en meerdere
productiemedewerkers (m/v).

Conveni BV in
Liessel is een toon
aangevende producent
van hoogwaardige
levensmiddelen
waaronder koelverse
pizza’s, bami en
nasisnacks,
koelverse culinaire
sauzen en koelverse
stoommaaltijden.
Met deze smakelijke en
vernieuwende producten
heeft het bedrijf in
Nederland en buitenland
een goede marktpositie
verworven. In de huidige
veranderende markt blijft
de organisatie actief
zoeken naar nieuwe
mogelijkheden en het
verbeteren van bestaande
producten. Het succes
is vooral te danken aan
zo’n 100 enthousiaste
collega’s.

Wat ga je doen als Operator:
Je levert een belangrijke bijdrage aan het machinale productieproces. In de
dagelijkse werkzaamheden ben je bezig met het instellen, ombouwen,
bedienen en controleren van de apparatuur. Je lost eenvoudige storingen
zelf op en houdt tevens de rest van het productieproces nauwlettend in de
gaten, zodat de productielijn ongestoord en efficiënt draait. Tevens ben je
in staat om een lijn of gedeelte van de lijn te organiseren.
Wat ga je doen als productiemedewerker:
Je voert handmatige werkzaamheden uit, welke kunnen bestaan uit onder
andere inpakwerkzaamheden en pizza topping
Wie ben je?
Je bent een collegiale en gemotiveerde aanpakker. Daarnaast beschik je
over relevante werkervaring, bij voorkeur in de voedingsmiddelenindustrie.
Je bent flexibel en hebt gevoel voor kwaliteit en hygiëne.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een veelzijdige functie in een goede werksfeer. Je ontvangt
een prima basissalaris conform cao gemaksvoedingsindustrie (AKSV).
Reageer!
Heb je interesse in deze baan, reageer dan tot uiterlijk 6 september 2014
op deze vacature:
Conveni BV, t.a.v Ingrid van Hoof, Willige Laagt 2, 5757 PZ in Liessel.
Mailen mag uiteraard ook naar: ingrid.vanhoof@conveni.nl

www.conveni.nl

jongeren 17

21
08

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

Judith Nillesen
16 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik iets met mijn passie voor
sport te kunnen doen. Het liefst zou
ik het organiseren van de Olympische
Spelen op me willen nemen. Op dit
moment doe ik daar nog niets mee,
want ik zit nog op de middelbare
school, maar ik zou het wel heel leuk
vinden om nu al te beginnen met iets
kleins zoals een sportdag of sport
evenement hier in de buurt.
In wiens huid zou je graag een dagje
willen kruipen?
In die van een Olympiër. Het lijkt me
gewoon supercool om de Olympische
Spelen een keer mee te maken. Het
liefst zou ik dan in de huid van een
volleybalster willen kruipen, zoals
Manon Vlier. Ik volleybal zelf ook al
acht of negen jaar nu.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?

Dat was een 6,6 voor maatschappijleer.
Dat is het laatste cijfer dat ik terug
kreeg tijdens de toetsweek.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Oudejaarsdag en nieuwjaarsdag.
Oudejaarsdag vieren we altijd samen
met vriendinnen en dat is altijd super
gezellig. Meestal gaan we bij iemand
thuis zitten en doen we spelletjes of
we kijken een film. Op nieuwjaarsdag
gaan we altijd naar familie, dus dan zie
ik ze allemaal weer.
Als je gaat shoppen: waar en wanneer?
Meestal gaan ik naar Eindhoven, daar
kan ik altijd wel veel leuke dingen
kopen. In de vakantie ga ik vaak met
vriendinnen en soms ga ik met mam
en mijn zusje.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik breng zes dagen in de week ’s
ochtends de krant rond en op donder
dag breng ik ook de HALLO rond. Ik
sta ’s ochtends om 05.00 uur op voor
de krant, dat doe ik al anderhalf jaar
zo, samen met mijn zusje. Maar na de
zomer gaan we er mee stoppen, dan is
het wel mooi geweest.

aan
Judith Nillesen

Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou dan heel graag een wereld
reis willen maken of ik zou naar een
ontwikkelingsland willen gaan om daar
mee te werken aan een project. Ik
zou heel graag naar Canada willen en
naar Amerika, dat lijkt me het leukst.
Canada heeft me altijd aangesproken
en Amerika wil ik gewoon zien. Er zijn
hele grote steden, maar er is ook hele
mooie natuur daar.
Leukste feestje ooit?
Mijn sweet sixteen. Ik vierde dat samen
met twee andere vriendinnen die ook
zestien waren geworden. Dat was echt
een geslaagd feestje, het was echt heel
gezellig. Mijn vriendin kende iemand
die een hele grote loods heeft, dus
daar hadden we het gevierd.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Ik vind het altijd heel erg leuk om
naar een musical of naar een concert
te gaan. Sinds twee jaar ga ik vaker
naar dat soort dingen. Als ik geld spaar,
dan spaar ik meestal daarvoor. Ik vond

FF

Sister Act de mooiste musical die ik
gezien heb. Ik kreeg daar gewoon een
blij gevoel van, ik kreeg zelfs zin om
zelf mee te gaan dansen en zingen.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het heel erg gemakkelijk,
omdat je op deze manier heel snel met
mensen in contact kan komen. Zelf
gebruik ik Whatsapp het meest. Verder
gebruik ik ook nog Facebook.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Dat ik hier mijn vriendinnen heb. Daar
doe ik ook heel veel leuke dingen mee.
We gaan vaak bij elkaar zitten, rondom
het kampvuur bijvoorbeeld. Dan heb je
gewoon weer een heel leuk avondje.
Dat is het fijne van hier in Horst aan de
Maas wonen, dat je heel snel bij elkaar
kan gaan zitten.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Op het strand, bij zonsondergang. Dat
vind ik gewoon romantisch.
Zon of sneeuw?
Zon. Ik vind het gewoon lekker om te
zwemmen en om lekker lang buiten
te blijven. Ik word gewoon veel blijer
van de zon dan van de sneeuw. Dit jaar
gaan we op vakantie naar Oostenrijk,
daar is het gelukkig nu ook warm.
Meestal gaan we wandelen en dat
soort dingen. Het wordt ieder geval een
actieve vakantie.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een ochtendmens, want ik sta
iedere ochtend dus om 05.00 uur op.
Soms is dat wel lastig, maar als ik een
maal op de fiets zit dan gaat het wel.
’s Avonds kan ik meestal niet zo lang
opblijven. Maar wie weet verandert dat
nog als ik stop met de kranten.
Stad of dorp?
Stad. Een dorp vind ik wel gezellig,
maar in een stad heb je veel meer
mogelijkheden. Alles is dichterbij. Als
ik nu bijvoorbeeld naar een concert
of festival wil, dan moet ik meteen
zo lang reizen. Ik vind Nijmegen of
Den Haag leuke steden, maar ik weet
nog niet zeker of ik daar zou kunnen
wonen. Ik vind het wonen in een dorp
ook gewoon heel gezellig.

AL 1

EESTEN BIJ FROXX

Wat is masterzwemmen?
Masterzwemmen is zwemmen voor volwassenen om de conditie te verbeteren. Het is dé ideale
manier om fit te blijven. Een of twee keer per week kun je onder begeleiding van een ervaren
trainer baantjes trekken. Maar je kunt ook werken aan je conditie of je techniek.
Voor wie?
Iedere volwassene vanaf 18 jaar die van zwemmen houdt en van gezelligheid.
Je verbetert je techniek en gaat regelmatig naar het zwembad.
Wanneer?
• Maandagavond van 21:30 uur - 22:30 uur
• Woensdagavond van 21:00 uur - 22:00 uur
• Donderdagmiddag van 14:00 uur - 15:00 uur (extra m.i.v. 4 sept. a.s.)
Interesse?
Nederland telt vele honderden masterzwemmers. De leeftijd varieert van 18 tot 90 jaar.
Wil je ook fit worden en gezellig zwemmen samen met anderen.
Informeer bij Marièlle Martens via masterzwemmen@hzpc-horst.nl

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!

EESTEN BIJ FROXX

AR!

Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
kan worden, waar u zich geen zorgen hoeft te maken over lauw
Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
bier, voldoende drank of een schoon toilet? En waar de culinaire
kan worden,onbegrensd
waar u zich
geen
zorgen
hoeftsmaakt?
te maken over lauw
mogelijkheden
zijn en
het eten
fantastisch
Denkt
er dan eens aan
om uw
en familie,
uw collega’s
bier,uvoldoende
drank
of vrienden
een schoon
toilet?
En waar de culinaire
ofmogelijkheden
werknemers te verrassen
met eenzijn
grandioos
in Froxx.
Al
onbegrensd
en hetfeest
eten
fantastisch
smaakt?
voor een kleine prijs kunt u bij ons terecht.

UITBREIDING MASTERZWEMMEN
(donderdagmiddag) bij HZPC Horst
De afdeling Masterzwemmen krijgt er een uur extra bij en wel op de
donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur

0 JA

HORECA
DANSLES

HORECA

SPORTLES

DANSLES

Alleen dranken pakket
22,Borrelen en snacken
29,Culinair genieten
33,Denkt u er dan eens aan om uw vrienden en familie, uw collega’s
De
‘vingers’
erbij aflikkend 35,Alleen
dranken pakket
€ 22,- met een grandioos feest in Froxx. Al
of werknemers
te verrassen

NU 10% KORTING!

Borrelen
en snacken
€ 29,voor een
kleine prijs kunt
u bij ons terecht.
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

Alleenvoor
dranken
pakket
€ 22,Kijk
de voorwaarden
op50 de
website www.froxx.nl
Deze
arrangementen
zijn te boeken vanaf
personen.
Borrelen
en snacken
€ 29,Venrayseweg
116
A73 afrit. www.froxx.nl
10. Tel. 077 - 477 01 11
Venrayseweg
116 Horst
. A73Horst.
afrit 10 . 077-4770111
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

SPORTLES

Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 50 personen.
Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111 . www.froxx.nl

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
Huilende
baby’s
Afgelopen week vloog ik
van Alicante terug naar
Nederland. Griezelfilms als
Snakes on a Plane en
World War Z, waarin Brad Pitt
zombies in een vliegtuig
bestrijdt flitsten door mijn
hoofd. Maar al heel snel
bedacht ik me dat mensen in
het echte leven helemaal niet
bang zijn voor slangen of
zombies – ze zijn als de dood
voor baby’s. Krijsende,
huilende baby’s.
Ik observeerde de blik van
mijn medereizigers richting al het
gehannes met baby’s op de
verschillende rijen. Verwilderde
en gestresste koppies,
luiertassen, spuugdoekjes,
speentjes, flesjes, knuffeltjes en
fruithapjes trokken de aandacht.
Op hun voorhoofd kon je het
meestal al zien staan: “Als ik
dáár maar niet naast kom te
zitten!” Ik moest denken aan een
artikel wat ik laatst las, over een
onderzoek naar
vliegtuigpassagiers. Het blijkt dat
één op de drie passagiers meer
zou willen betalen voor een
’kindvrije zone’. Oké, maar hoe
werkt dat dan? Betaal een
toeslag en blijf ver uit de buurt
van baby’s? Maar hoe ver dan? Ik
bedoel een beetje baby bereikt
luid en duidelijk de achterste
rijen, hoor. Maar goed, ze huilen
heus niet allemaal. Meestal blijft
het alleen bij wat kwijlen. En
overgeven. Of als je het helemaal
treft, een stinkende luier vol
spetterpoep. Het artikel deed me
ook herinneren aan die keer dat
ik zelf de pineut was en een vol
glas cola over me heen kreeg.
Het kind naast me zwaaide in al
zijn enthousiasme zo -huppakeede cola over me heen. Fijn.
Bedankt.
Maar even zonder gekkigheid.
Een ’kindvrije zone’, dat gaat
toch wel erg ver. Ik weet nog hoe
vervelend ik vroeger de
’kindertafel’ vond tijdens
dinertjes. Exact hetzelfde idee:
kinderen bij elkaar, problemen
opgelost. Ja doei, zo werkt dat
niet. Dus meebetalen aan de
apartheid van een kind- of baby?
Dat nooit.
Mies
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Quintella op
Agenda
Cambrinuszomerterras
De Horster formatie Quintella staat zondag 24 augustus op het zomer
terras van café Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.
Camrbinus staat op 24 augustus
in het teken van a capella en close
harmony. Quintella haalde enkele
weken geleden de tweede prijs op
het Nederlandse Festival voor Vocale
Ensembles in Hengelo. Quintella put
uit een breed repertoire van klassiek,

Keltisch, musical, jazz, rock en pop
en kent daarbij geen vaste solist.
Ieders stem rouleert daarbij in zijn of
haar specialiteit als solist. Quintella
wordt gevormd door Jeroen Verberkt,
Marjolein Kuenen, Maaike Kamps, Nike
Derks en Karin Jenneskens.

EXCLUSIEF
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SAMSUNG GALAXY S5
ET!
NU MET GRATIS TABL

+

nu 2 jaar €59.-

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

di 26 augustus 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

America

Allemansmèrt

Kunst in De Rozenhof

Openstelling

zo 24 augustus 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

vr 22 augustus 16.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Horst
Locatie: centrum

Hegelsom

Borduurcafé

Phoenix on the Beach: met
Domien en Tjitse van 3FM

vr 22 augustus 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

vr 22 augustus 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: soosplein

Muziekfeest

Hegelsomse dorpsbarbecue
met muziek van F.A.R.T.

za 23 augustus 20.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Horst
Locatie: centrum

za 23 augustus 16.00 uur
Locatie: plein Jong Nederland

Grote Cursusmarkt

za 23 augustus
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: soosplein

gratis

Lottum

zo 24 t/m zo 31 augustus
10.00-18.00 uur
Locatie: De Rozenhof

Meerlo

Vogelmarkt
zo 24 augustus
09.30-12.00 uur
Locatie: Zaal ’t Brugeind

Melderslo

Receptie 90 jaar KPJ

za 23 augustus 11.00-17.00 uur.
Locatie: Museum De Kantfabriek

za 23 augustus
20.00-21.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

Kindermarkt

Dorpszeskamp

zo 24 augustus 09.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: centrum

zo 24 augustus 13.00-16.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: bij MFC De Zwingel

Optreden a-capellaformatie
Quintella

Speelmiddag draaiorgelclub

Beachvolleybaltoernooi

€49-.

/mnd

t.w.v.

€199.op=op

Na €50.- retour via www.samsung.com/promotion

*

keuze uit alle netwerken:

Horst
Venray
Venlo

Novocom

Lezing over Limburgse toer

vr 22 t/m zo 24 augustus
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Horst
Locatie: centrum

Bands on the Beach met
She’s Got Legs en Copyright

onbeperkt bellen
en sms’en + 1000 MB
toestelprijs:

Harmoniefeesten

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoolstraat 18 | 0478 512498
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl | www.novocom.nl

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

5r
2a
ja

zo 24 augustus
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: soosplein

Horst

Dorpsraadvergadering
do 21 augustus 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

zo 24 augustus 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Wijkcomitévergadering
ma 25 augustus 20.30 uur
Organisatie: Wijkcomité Norbertus
Locatie: De Leste Geulde

zo 24 augustus 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 21 augustus 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Open Monumentendagen
op Huys ter Horst
De ruïne van Huys ter Horst is tijdens de Open Monumentendagen, zaterdag 13 en zondag 14 september, te
bezoeken. Tussen 10.00 en 17.00 uur is het mogelijk de resten van het Horster kasteel te bekijken.
De Stichting kasteel Huys ter Horst
is vanaf begin 2000 bezig met het
behoud van de ruïne. Niet alleen de
vrijwilligers, maar ook gemeente Horst
aan de Maas en bedrijven zijn hier bij
betrokken.
Het plan werd uitgevoerd in drie
fasen. Fase een was gericht op de
zogenaamde voorburcht. Er werd een
plein ontwikkeld, waar in de structuur
van de bestrating de contouren van
de bouw van de vroegere voorburcht
zichtbaar zijn. De uitkijktoren werd in

fase twee gerealiseerd.
De derde fase van het plan is de
bijdrage die de vrijwilligers van de
stichting zichzelf hebben gesteld:
de restauratie van alles op en rond
de hoofdburcht, zodat deze voor het
nageslacht behouden kan blijven. Een
taak die zeker nog enige tijd zal duren.
Het plein van de voorburcht en de uit
kijktoren is 24 uur per dag toegankelijk,
terwijl de hoofdburcht in de toekomst
alleen overdag geopend zal zijn. Op het
plein zijn alle voorzieningen aanwezig

om horeca-instellingen, verenigingen
en andere organisaties de gelegenheid
te bieden activiteiten te organiseren.
Tijdens de Open Monumenten
dagen worden in de kasteelboerderij
diverse presentaties gegeven. Daarna
kunnen de bezoekers de kelders, de
gevangenis en het juist gerestaureerde
gevanghuis van het kasteel bezoeken.
Diverse vrijwilligers zijn aanwezig
om vragen te beantwoorden. Voor de
kleintjes wordt op de voorburcht een
kinderkermis ingericht.

Citaverde en Nativitas helpen
Problemen met
uw kunstgebit? bij herbouw kindertehuis
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

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

Met behulp van het Citaverde College in Horst en stichting Nativitas wordt op Flores een van de kindertehuizen
van ontwikkelingswerkster mama België herbouwd.
Door hevige en langdurige regenval
werd bijna twee jaar geleden een deel
van een van de kindertehuizen van
Marie-Jeanne Colson, mama België
genoemd, door een enorme lawine van
stenen en modder zwaar beschadigd.
Er moesten onmiddellijk maatregelen
genomen worden om de rommel op
te ruimen en de rest van het tehuis te
beschermen tegen verdere lawines.
Alles diende met handkracht te gebeu

ren. Mama België en de aannemer
beraamden de kosten op 30.000 euro.
Mama België wist zich verzekerd van
de steun van het Citaverde College en
stichting Harapan en hoopte dat ze nog
meer steun zou krijgen. Een jaar gele
den begon ze alvast met het opruimen
van de modder en de stenen, terwijl
stichting Nativitas zocht naar andere
sponsoren. Na een half jaar was alles
opgeruimd en afgevoerd. Inmiddels

was de jaarlijkse speculaasactie van het
Citaverde College voorbij en waren er
voldoende sponsoren gevonden, zodat
aan de bescherming van het tehuis
begonnen kon worden. Er moest een
40 meter lange en ruim 5 meter hoge
muur tegen de berghelling gebouwd
worden. Nog enkele weken en de
hele muur staat er. Dan kan begonnen
worden met het opbouwen van de ver
woeste keuken en de bijgebouwen.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
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

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

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
22 t/m 28 augustus 2014
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

Verloskundige zorg

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

Griendtsveen
09.45

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

Braziliaanse klanken in De Locht

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

In Museum De Locht in Melderslo vond zondag 17 augustus een bijzonder concert plaats. Het Braziliaans
koor Cia Vocal Enrico Nero gaf die middag namelijk een optreden. Cia Vocal Enrico Nero is afkomstig uit de
stad Franca in het zuiden van Brazilië. Het koor kwam voor de tweede keer naar Nederland en verzorgde voor
het eerst een optreden in het zuiden van ons land. De leden zongen inheemse liedjes, soms met instrumentale begeleiding.

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

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
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

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

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

20

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

Wij werken voor jóu!

AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We
proberen je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in
je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de va-

catures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Parttime dierverzorger varkenshouderij – Vac.nr.104934

Je bent verantwoordelijk voor de kraamstal. Daarnaast ben je allround
inzetbaar binnen het bedrijf, wat zowel zeugen als vleesvarkens
heeft. Door je ervaring kun je direct zelfstandig aan de slag. Je bent
betrouwbaar en hebt een flexibele instelling.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. 104394

Je werkt op de dek- en drachtstal. Je begeleidt geboortes, verzorgt
de zeugen en biggen, verzet biggen en zorgt voor een schone
leefomgeving van de dieren. Je hebt aantoonbare ervaring in de deken drachtstal en bent flexibel.

Teeltmedewerker Champignons – Vac.nr. 104447

Je vult teeltbedden, oogst cellen en maakt ze leeg. Je beoordeelt de
kwaliteit van het product en maakt cellen schoon. Je pakt ook overige
werkzaamheden op als laden/lossen, sorteren en onderhoud. Je
hebt een afgeronde LBO/MBO opleiding.

Constructiebankwerker – Vac.nr. 104171

Je zet constructies vanaf tekening in elkaar door middel van MIG,
MAG en TIG lassen van staal, RVS en aluminium. Je voert ook andere
werkzaamheden uit als conventioneel draaien, frezen, boren, tappen,
zagen en kanten. Je hebt een afgeronde technische opleiding.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Opeltreffen in Sevenum
Liefhebbers van auto’s konden afgelopen weekend hun hart ophalen in Sevenum. Daar vond van 15 tot
en met 17 augustus het Opeltreffen plaats op het evenemententerrein. Bezoekers konden zich laten informeren bij diverse stands, een blik onder de motorkap werpen en bijpraten met andere fans.

Vogelmarkt in Meerlo
De maandelijkse vogelmarkt van vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum e.o. vindt plaats op
zondag 24 augustus. De markt is in zaal ’t Brugeind in Meerlo van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze vogelmarkt, waar diverse
vogelhandelaren aanwezig zijn, kan
iedereen vogels kopen maar ook zelf
verkopen. Ook kan men hier terecht

voor alle vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer, nestkastjes en meer. Duiven
en kwartels worden niet op de markt
toegelaten en er mogen maximaal

twee vogels in een kooi.
Voor meer informatie over de
markt, neem contact op met M. van
Osch op 0478 53 12 21.

Orgelclub bij Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo verzorgen zondagmiddag 24 augustus leden van de Horster draaiorgelclub een
speelmiddag met kleine zelfgebouwde draaiorgeltjes.
In de smederij is er deze dag ook
volop bedrijvigheid en kinderen kunnen
zich vermaken met blikken gooien, de
museumspeurtocht, oude spellen en

een miniatuurkermis. Naast de vaste
exposities zijn er nog de wisselexpositie
Bij ons thuis aan de muur en de klok
kenexpositie van de Limburgse klok

kenmaker Jean Wilmar. Het museum
is alle dagen open van 11.00 tot 17.00
uur. De bijzondere activiteiten beginnen
om 13.00 uur.

Jubileum Museum De Kantfabriek
Museum De Kantfabriek in Horst viert op zaterdag 23 augustus het vijfjarig bestaan. Op deze dag worden er tussen
11.00 tot 17.00 uur diverse activiteiten georganiseerd.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels
cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

artikelen als garens, stoffen, diverse
soorten kant, tweedehands boeken en
tijdschriften. Op de expositie waar werk
te zien is van de vrijwilligers van het
museum zijn werkstukken van allerlei
aard te bekijken. Kijk voor meer informa
tie op www.museumdekantfabriek.nl

In de Torrekoel in Kronenberg werd vrijdag 15 augustus een oude traditie in ere hersteld: het maken van een
kroêdwis. De Kompeniej had dit jaar de handen ineen geslagen met de KBO Kronenberg en Evertsoord en
Kronenbergse Vrouwen Samen.

www.reindonk.nl
Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten

lende mogelijkheden demonstreren.
Het cursusaanbod omvat onder andere
zeefdrukken, nat vilten, zonnekindpop
pen maken, borduren en kantklossen.
Naast de cursusmarkt vindt dit jaar, in
het kader van het vijfjarig bestaan, een
tweedehands markt plaats met diverse

Kroêdwis maken
Een kroêdwis bestaat uit zeven
gewassen en kruiden zoals twee
granen, boerenwormkruid, duizend
blad, kamille, alsem, notenblad en

Iets te vieren?
• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Plaats tot wel 300
personen
• Alles uit eigen keuken

Tijdens deze zaterdag is er onder
meer een uitgebreide cursusmarkt,
een tweedehandsmarkt en een unieke
expositie van werk van de eigen vrij
willigers. Tijdens de cursusmarkt zijn
docenten aanwezig die aan de hand van
hun specifieke techniek de verschil

De voetbalderby WittenhorstVenray in de eerste klasse D op
zaterdag 6 september zal
rechtstreeks uitgezonden worden
bij Omroep Reindonk via de radio.
Via de zender zal vanaf 18.00 uur

een stokje met een appel of peer erop
gestoken. Het dient, na zegening, om
ziektes en onheil af te wenden voor
zowel mens als vee. Speciaal hiervoor

werd dan ook een Heilige Mis gevierd
en werd de kroêdwis door de pastoor
gezegend.

aandacht zijn voor deze derby. De
laatste keer dat Venray en
Wittenhorst elkaar ontmoetten was
17 jaar geleden. Toen versloeg
Venray Wittenhorst thuis met 0-1.
Tussen 18.00 en 20.00 uur zal
sportverslaggever Jan van der
Heijden langs de lijn staan om alle
verrichtingen te volgen.

vanaf 13 september maandelijks
een TV-talkshow in
samenwerking met RKSV
Wittenhorst uit Horst aan de Maas
verzorgen. Hierin zal naast
aandacht voor voetbal veel
aandacht geschonken worden aan
activiteiten van sportverenigingen
uit de regio. Het programma zal
gepresenteerd worden door
Els Hekkenberg.

Overigens zal Omroep Reindonk

