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Roest is ondanks
nattigheid een succes
Het weer zat het Roest Festival in Grubbenvorst op zaterdag 25 juli niet helemaal mee. Een avondzonnetje en enthousiast publiek zorgden ervoor dat het festival alsnog
een succes kon worden.

Provincie koopt huis voor
aanleg station Grubbenvorst
Provincie Limburg wil een woning aan de Lovendaal in Grubbenvorst aankopen. De provincie koopt het huis
in het kader van de geplande realisatie van het station Grubbenvorst-Greenport.
De woning aan de Lovendaal
stond volgens een woordvoerder van
de provincie al te koop. Provincie
Limburg wil het huis kopen voor
een bedrag van 320.000 euro.
“Een deel van het perceel waar het
pand op staat, hebben we nodig
voor de aanleg van een weg naar
het toekomstige station”, aldus de
woordvoerder. Wat er verder met het
woonhuis gaat gebeuren, is nog niet
bekend.
Momenteel zijn er nog twee
locaties in Grubbenvorst op het oog

voor de vestiging van het station:
aan de Californischeweg en aan de
Burgemeester van Kempenstraat.
In eerste instantie was er nog een
derde locatie bij Sportpark Den Haspel.
Die is echter afgevallen vanwege
een aantal redenen. Zo ligt deze
plek te ver van de dorpskern en is
de bereikbaarheid niet optimaal.
De bedoeling was om in eerste
instantie rond de zomer een definitieve
locatiekeuze te maken. In september
worden echter de resultaten van de
drie onderzochte locaties gepresenteerd

aan de commissie Ruimte van
gemeente Horst aan de Maas.
“Na behandeling van de resultaten in
de commissie zullen Gedeputeerde
Staten een locatiekeuze maken”,
laat een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas desgevraagd
weten. “De afgelopen tijd is samen
met ProRail vooral gestudeerd op de
benodigde aanpassingen die nodig
zijn om het station in te kunnen
passen. Dit zijn maatregelen die
vooral in het spoorsysteem zitten en
weinig externe effecten hebben.”

De lucht is grijs, het gras is nat
en de vlag met het Roest-logo bij
de festivalingang wappert flink. Het
is vroeg in de avond en er zijn zo’n
tweehonderd mensen op het terrein dat makkelijk plaats zou kunnen
bieden aan duizend bezoekers. Mickey
Biemans probeert het publiek op de
mainstage te vermaken met vrolijke
zomers aandoende disco. Het is een
contrast met het weer. Het festival is
’s middags namelijk geteisterd door
verschillende regenbuien. Hinderlijk
maar noodzakelijk zijn de zeilen
die tegen de nattigheid rondom de
‘djbooth ‘zijn opgehangen. Het belemmert het zicht van zowel de dj als de
bezoeker.

Mensen kunnen
schuilen in container
Het is een van de maatregelen die
de organisatie genomen heeft om het
publiek ondanks het slechte weer toch

een goede ervaring te kunnen geven.
Zo zijn er verspreid over het terrein
verschillende open zeecontainers
neergezet waar mensen kunnen
schuilen. Ook worden er gratis poncho’s
uitgedeeld. Een enkeling maakt hier
gebruik van. Als het tijdens de set van
Biemans weer begint te regenen, zoekt
de grote meerderheid liever de droge
plekken in de containers of onder de
tenten bij de drankposten op. Iedereen
weet het: het weer is een spelbreker
vandaag.

Weersvoorspellingen
De organisatie zal dan ook blij zijn
dat er in de voorverkoop zeshonderd
kaarten zijn verkocht. “Ik denk dat
twintig procent van de bezoekers nu
binnen is. Als de weersvoorspellingen
kloppen blijft het regenen tot 19.30 uur.
We hopen dat de rest daarna komt.
Iedereen heeft dan ook gegeten”,
zegt organisator Ivo Swinkels.
Lees verder op pagina 19
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Laatste deel wordt aangelegd

Fietspad Broekhuizen-Melderslo:
een moeizaam proces
Al jaren wordt er gesproken over de aanleg van een fietspad tussen
de kernen Broekhuizen, Melderslo en Horst. Dit fietspad zou de veiligheid
van de schoolgaande kinderen die vanuit deze kernen naar het Dendron
College in Horst gaan, waarborgen. Vandaag de dag is men nog bezig met
de aanleg van het fietspad.

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Judith van Meijel,
Gyonne Schatorjé, Joris Seuren,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

In het collegeprogramma 20062010 staat het fietspad tussen de
kernen Broekhuizen, Melderslo en
Horst vermeld. Een conceptontwerp
volgt al snel. Volgens dit concept zal
het fietspad aan de zuidzijde van
de Vondersestraat (vanaf viaduct
A73), Daniëlweg, Broekhuizerdijk en
Horsterweg (tot het kruispunt met
de Lottumseweg) komen te liggen.
Na dit concept voor advies te hebben
voorgelegd aan de dorpsraden van
Broekhuizen-Broekhuizenvorst en
Melderslo komt de gemeente met
een adviesnota. In deze nota wordt
de aanleg van een fietspad langs de
gehele Daniëlweg en Vondersestraat
van de baan geveegd. De schoolthuisroute richting het Dendron
College loopt volgens de gemeente
namelijk via de Nachtegaallaan en
Wittebrugweg. In de adviesnota
worden de kosten voor de aanleg van
het fietspad op 4.000.000 euro begroot.
Daarnaast zegt provincie Limburg
toe een subsidie van 536.875 euro
te verlenen. Voorwaarden zijn wel
dat het project betrekking heeft op
aantoonbare school-thuisroutes en dat
het fietspad voor 2009 voltooid dient
te zijn.

Onvoldoende
financiële middelen
Al snel ontstaan er problemen. In
de zomer van 2007 blijkt de gemeente
onvoldoende financiële middelen tot
haar beschikking te hebben. De dorpsraad van Broekhuizen-Broekhuizenvorst
vindt het besluit van de gemeenteraad
om voorlopig geen fietspad meer aan
te leggen onacceptabel. Op zondag 11
november 2007 vindt een protestactie
plaats bij het fietsersmonument in
Broekhuizen. In 2008 lijkt het fietspad
er dan toch even te komen tot de
gemeente in januari 2009 laat weten
dat niet het hele fietspad wordt aangelegd, maar slechts het gedeelte tussen
de Rodevennenweg en Meerlosebaan.
Dan ontstaat er echter onenigheid tussen de gemeente en Staatsbosbeheer

ZONDAG 9 AUGUSTUS

TREKKERTREK

YSSELSTEYN

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.

Agrobaan Ysselsteyn
Aanvang 9:30 u.

Entree € 5,- p.p. < 12 jaar gratis

TREKKERTREKYSSELSTEYN.NL
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Kom ook zaterdag 8 aug. naar het
Fulle Pulle Bierfest

die voorwaarden stelt aan de verkoop
van de grond. In november 2009
worden er naar aanleiding hiervan zelfs
vragen gesteld in de Tweede Kamer.

Prioriteitenlijst
In maart 2010 wordt het project
opnieuw opgeschort, omdat de
gemeente moet bezuinigen. Na
wederom een protestactie door
Broekhuizen wordt in november
2010 de aanleg van het fietspad
opgenomen in de prioriteitenlijst van
projecten die met voorrang worden
uitgevoerd. Uiteindelijk wordt op
5 juli 2011 het bestemmingsplan
‘Fietspad Horsterweg te Broekhuizen’
door de gemeenteraad vastgesteld.
Op 20 december 2011 is het eerste
deel parallel aan de Horsterweg ter
hoogte van de Rodevennenweg tot en
met de Meerlosebaan gereed. Vanaf
november 2013 start de gemeente met
de verdere realisatie van het fietspad
langs de Horsterweg. Op dit moment
is het fietspad tussen Melderslo en
Broekhuizen bijna gereed. In eerste
instantie zou het fietspad voor de
zomer klaar zijn. Volgens de gemeente
wordt eind september gestart met de
aanleg van het laatste deel.

They Hagens van de dorpsraad
Melderslo beaamt dat de realisatie
van het fietspad een moeilijk proces
is geweest: “Het is, mede door het
financiële plaatje, een lange weg
geweest om te komen waar we nu
zijn. Het fietspad zoals het er nu
grotendeels ligt, is een oude wens van
zowel de dorpsraad van BroekhuizenBroekhuizenvorst als die van Melderslo.
Voor fietsers was het lange tijd een
gevaarlijke, smalle weg waar auto’s
tachtig kilometer per uur mogen rijden
en waar weinig straatverlichting staat.
Het is jammer dat het fietspad dat
nu grotendeels af is, niet is doorgetrokken tot aan de Koppertweg. Dat
hadden we als dorpsraad het liefste
gezien, maar daar is niet voor gekozen.
De oversteekplaats ligt nu ook anders,
waardoor de fietsers net achter de
bomen de weg opkomen. Dit hadden
we graag anders gezien, maar we zijn
uiteraard ook blij dat er nu een veiliger
fietspad ligt.”
De dorpsraad BroekhuizenBroekhuizenvorst ziet het fietspad als
“een traject van een hele lange adem
en heel veel doorzettingsvermogen van
betrokken inwoners uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst, die ‘alleen maar’

opkwamen en nog steeds opkomen
voor een veilige fietsverbinding voor
onze schoolgaande jeugd. Als je gaat
terugrekenen, heeft dit doorzetten en
volhouden circa 250 meter fietspad per
jaar opgeleverd. In dit proces hebben
we veel momenten van teleurstelling,
tegenslag en frustratie gekend, omdat
we hierbij regelmatig zijn aangelopen
tegen politieke onwil. In onze ogen zijn
er vooral garen op de klos gekomen
toen lokale raadsleden en Essentie wethouder Freek Selen zich persoonlijk met
dit dossier gingen bemoeien. Door Paul
Driessen, eveneens Essentie, kan dit
langst slepende dossier van Horst
aan de Maas nu hopelijk snel worden
afgesloten.” Ondanks het feit dat de
dorpsraad het fietspad graag vijftien
jaar eerder had gezien, is zij tevreden
met de delen van het fietspad zoals die
er op dit moment bijliggen: “We zijn
niet alleen tevreden voor onszelf en
onze schoolgaande jeugd, maar ook
voor de vele recreanten die via een
kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding de weg naar Broekhuizen en
Broekhuizenvorst weten te vinden. Echt
helemaal tevreden zijn we pas als het
hele fietspad is gerealiseerd. Dan is het
tijd voor een feestje!”

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Fleur je tuin op
met een tuindoek

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

www.halloaanbieding.nl

€130,00

€65,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
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Op weg in Horst aan de Maas

‘We k
 unnen nog veel van ze leren’
Horst aan de Maas kent verschillende maatjesprojecten waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan immigranten om hen zo op weg te helpen in
onze gemeente en cultuur. Samen doen ze leuke, maar ook nuttige dingen en leren ze van elkaar. Deze week een portret van de maatjes Wilma uit Horst
en de Poolse Alina.

naar de Poolse winkel. Laatst heeft
Alina echt heel lekker Pools eten
voor mij gemaakt. Zo kom ik ook
in contact met de Poolse cultuur.”
Wilma vertelt verder: ”Ik heb geleerd
hoe lief, open, vriendelijk en gastvrij
de Poolse mensen kunnen zijn. Op
het nieuws en bij veel mensen hoor
je altijd veel generaliseringen over
’die Polen’, maar dat klopt dus vaak
helemaal niet. Vaak heb ik het idee
dat Nederlanders nog veel van ze
kunnen leren.”

Beter leven

In het koempelproject dat zorgen welzijnonderneming Synthese
sinds mei gestart is, worden Poolse
arbeidsmigranten gekoppeld aan
een Nederlands maatje om zo tot
beter contact en wederzijds inzicht te
komen. Een van die koempelkoppels
wordt gevormd door Wilma Kallen
(54) en Alina Dudek-Wencel (54).
Wilma heeft een trimsalon voor honden in Horst, is getrouwd en heeft
een zoon. Alina snijdt komkommers
in een kas, is ook getrouwd en heeft
een dochter. Ze houdt van koken en

bakken en heeft honden. Deze twee
dames zijn door het koempelproject
aan elkaar gekoppeld. Samen doen ze
allerlei gezellige dingen. Alina: ”We zijn
al samen gaan fietsen, koffie drinken
en koken. Allemaal leuke dingen.”
Daarnaast helpt Wilma met praktische
dingen waar Alina tegenaan loopt.
Wilma hielp haar bijvoorbeeld een
afspraak te maken bij de dierenarts
voor haar hond. Alina praat nog een
beetje gebrekkig Nederlands, maar
het valt op hoe goed ze het probeert.
Als ze er niet helemaal uitkomt dan

helpt Wilma haar. Wanneer het ook dan
nog moeilijk is, wordt het woordenboek of Google Translate erbij gepakt.
Zo weet Alina zich aardig verstaanbaar
te maken. Al gaat het soms wel fout.
Wilma: ”Laatst snapte Alina het woord
’toch’ niet helemaal. Toen zat ik ook
even vast. Probeer dat maar eens uit te
leggen.”
Alina woont nu vijf jaar in
Nederland en heeft verschillende
banen gehad, waaronder aardbeien
plukken, champignons plukken,
dierenvoer inpakken en blikken

etiketteren. Naast het werk volgt
Alina ook twee keer per week drie
uur Nederlandse les. Via die lessen
is ze in aanraking gekomen met het
koempelproject. Tijdens hun afspraken
neemt Wilma Alina mee op allerlei
’Nederlandse’ dingen. ”Bijvoorbeeld
koffie drinken buiten de deur is iets wat
in Polen niet gedaan wordt”, vertelt
Wilma. Wilma heeft zich opgegeven
omdat ze de Poolse mensen hier graag
wil helpen en beter wil begrijpen.
Wilma: ”We gaan bijvoorbeeld naar
de Poolse mis op zondag in Meterik of

In Polen heeft Alina ook in de
agrarische sector gewerkt en had
ze een tijdje een eigen tweedehands winkel. Het leven in Polen is
echter erg duur in vergelijking met
Nederland. De prijzen zijn ongeveer
hetzelfde maar de lonen liggen in
Polen veel lager. Ter vergelijking:
Alina’s schoonzoon is universiteitsprofessor en verdient slechts 650
euro per maand. Vandaar dat Alina
naar Nederland is gekomen: de kans
op een beter leven. Haar familie
woont nog in Polen. Ze ziet ze niet
vaak; ze is in die vijf jaar maar twee
keer teruggeweest. Wel skypet ze
vaak met ze.
Het koempelproject eindigt
officieel in november. Alina en Wilma
hebben echter al besloten dat ze na
het project ook gewoon ’koempels’
blijven en samen leuke dingen blijven
doen. Alina: ”Wilma en ik zijn goede
vriendinnen geworden de laatste
maanden. Daar ben ik erg blij mee.”

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

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Toenemende overlast

Bezwaar dorpsraad Griendtsveen tegen
vergunning Staatsbosbeheer
De dorpsraad Griendtsveen is het niet eens met de door Waterschap Peel en Maasvallei verleende waterwet
vergunning aan Staatbosbeheer en heeft bezwaar aangetekend. In de vergunning staat dat grote delen van de
Mariapeel bij Griendtsveen onder water worden gezet.
In de waterwetvergunning staat
onder andere dat Staatsbosbeheer
half september gaat beginnen met
de aanpak van de Mariapeel bij
Griendtsveen. Zij wil het waterpeil
verhogen om in de droge periodes
meer water vast te houden. Een
woordvoerder van Waterschap Peel en
Maasvallei geeft aan: “De definitieve
vergunning is verleend op 19 mei. Het
besluit is op 26 mei bekendgemaakt.
De vergunning trad daarmee direct
in werking, wat ook betekende dat
direct begonnen kon worden met het
uitvoeren van de vergunde activiteiten.
Hiertegen kan een voorlopige
voorziening worden aangevraagd,
waarmee de werken op last van de
rechtbank stilgelegd kunnen worden.
Dit moet naar oordeel van de rechter
wel voldoende onderbouwd zijn.”
De dorpsraad en een aantal
inwoners hebben tegen de
ontwerpwatervergunning een
zienswijze ingediend. Arno van
Mullekom: “Hier is slechts in beperkte

mate in de definitieve vergunning aan
tegemoet gekomen. Om die reden is er
bezwaar aangetekend.”

De materie is
complex
Het waterschap geeft aan dat
de rechtbank het bezwaar van de
dorpsraad op 29 juni, binnen de termijn
van 26 mei tot 6 juli, heeft ontvangen.
“Maar ze hebben dit onvoldoende
beargumenteerd. Daarom heeft de
rechtbank op 3 juli een brief naar de
dorpsraad verzonden om binnen vier
weken de argumenten kenbaar te
maken. Deze termijn eindigde dus
op 27 juli.” Van Mullekom geeft aan
dat de dorpsraad in overleg is met de
rechtbank voor uitstel van het indienen
hiervan. “De materie is complex en
deskundig advies moet nog worden
ingewonnen waarbij ook de vakanties
een rol spelen. Wij hopen hierover
komende week definitief uitsluitsel te
krijgen van de rechtbank.”

Volgens het waterschap heeft de
rechtbank ook haar verzocht om binnen
dezelfde termijn een verweerschrift in
te dienen. “Hierop hebben wij uitstel
aangevraagd, omdat wij pas een
verweerschrift kunnen schrijven op
het moment dat bekend is op welke
gronden beroep is aangetekend. Wij
hebben van de rechtbank twee tot
drie weken uitstel gekregen, wat wil
zeggen dat wij medio augustus het
verweerschrift in moeten dienen.”

Natuurbeleid
oorzaak overlast?
Het waterschap zal dus haar
verweerschrift indienen als de
beroepsgronden van de dorpsraad
bekend zijn. “Daarna zal er een zitting
plaatsvinden, maar dit zal pas over
geruime tijd, vermoedelijk tegen het
einde van het jaar, zijn.” Van Mullekom:
“Inmiddels hebben wij van de
rechtbank bericht gekregen dat ook
Staatsbosbeheer in deze zaak als partij

aan het geding zal deelnemen.”
Een van de redenen waarom
Griendtsveen het niet eens is met
het verhogen van het waterpeil
is de toenemende overlast van
stekende insecten, zoals muggen en
knutten. Om deze overlast beter in
beeld te krijgen heeft Rudy Tegels
uit Sevenum, lid van de CDA-fractie
van de provinciale staten, op 22 juli
schriftelijke vragen gesteld aan
gedeputeerde staten over de plannen
in de Mariapeel en de effecten
daarvan voor de leefbaarheid. Zo wil
Tegels onder andere weten op welke
manier er in het provinciale waterplan
rekening gehouden wordt met overlast
die door het natuurbeleid veroorzaakt
kan worden en welke consequenties
er worden getrokken als het huidige
natuurbeleid de oorzaak blijkt van de
overlast.

Muggenproblematiek
in beeld brengen
“Verder heeft verantwoordelijk
gedeputeerde Patrick van de Broeck
Waterschap Peel en Maasvallei
verzocht een overleg te plannen

met alle betrokken partijen, inclusief
Waterschap Aa en Maas. Dit naar
aanleiding van alle commotie over de
muggenoverlast”, meldt Van Mullekom.
Ook een enquête, die verspreid
is onder bewoners van Griendtsveen,
moet de muggenproblematiek in
beeld brengen. De enquête is een
initiatief van gemeente Horst aan de
Maas in samenwerking met provincie
Limburg en Alterra Wageningen UR
(University & Research). Van Mullekom:
“Uit informatie van de gemeente
blijkt dat de enquête door 200
adressen, van de circa 215 gezinnen
in Griendtsveen, is ingevuld.
De gegevens zijn doorgestuurd naar
het onderzoeksbureau Alterra van
de universiteit van Wageningen
dat het muggenonderzoek uitvoert.
De resultaten daarvan worden in
november gepresenteerd.”
Van Mullekom geeft aan dat
het waterschap inmiddels is gestart
met het plaatsen van peilputten,
het uitpeilen van de sloten en het
bezoeken van adressen die hebben
aangegeven wateroverlast te hebben.
“De resultaten hiervan zijn nog niet
bekend.”

Autobrand America
De brandweer van Horst is donderdagavond 23 juli uitgerukt voor een
brand aan de Schadijkerpeelweg in America. Daar stond een auto in brand.
Volgens een woordvoerder van
de brandweer had de auto spontaan
vlam gevat en was vervolgens in brand
gevlogen. “De eigenaar heeft zelf de

melding gedaan en gewacht tot de
brandweer er was”, aldus de woordvoerder. De auto bleek niet meer te
redden te zijn en is volledig uitgebrand.

Reindonker Kleiweg
mogelijk verkocht
aan bedrijf
De Reindonker Kleiweg in America is in de toekomst mogelijk niet meer
toegankelijk voor verkeer. Gemeente Horst aan de Maas wil de weg
verkopen aan Willems America BV, dat aan deze weg is gevestigd.
Doordat de weg in de toekomst
wellicht niet meer door openbaar
verkeer gebruikt kan worden, kunnen
de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf
zonder hinder uitgevoerd worden en

Zonder
afspraak
binnenlopen
Zonder
afspraak
binnenlopen
Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur

voor antwoord
op je
woonvragen.
voor antwoord
op je
woonvragen.

In de zomermaanden ben je elke 1e zaterdag van de maand welkom. Onze adviseurs
beantwoorden vragen, berekenen maandlasten en helpen je jouw hypotheekdossier
aan te maken. Zodat je meer zekerheid hebt over je mogelijkheden.

Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur
Iedere
1e zaterdag
van
de maand
geopend
van 10
tot 13
uuradviseurs
In de zomermaanden
ben
je elke
1e zaterdag
van de maand
welkom.
Onze
beantwoorden vragen, berekenen maandlasten en helpen je jouw hypotheekdossier

Een
in elkaar
aan teaandeel
maken. Zodat
je meer zekerheid hebt over je mogelijkheden.

Iedere 1e zaterdag van de maand geopend van 10 tot 13 uur
Een aandeel in elkaar

verbetert volgens de gemeente de
veiligheid op de Hoebertweg. Volgens
een woordvoerder van de gemeente
ligt het plan ter inzage en zal er over
zes weken uitsluitsel komen.

Nieuw woningbouwplan Swolgen
Het Kerkveld II in Swolgen moet in de toekomst plaats bieden aan circa
vijftien tot twintig nieuwe woningen. Dit heeft het College van B&W van
Horst aan de Maas besloten.
Na onderzoek van de dorpsraad
Swolgen is gebleken dat er voldoende
interesse is voor nieuwbouw. Er wordt
gestart met een nieuwbouwplan.
De gemeente heeft 9.000 vierkante
meter grond in eigendom op het
Kerkveld II.
Dorpsraad Swolgen en andere
belanghebbenden blijven met de
gemeente in gesprek om het plan

concreet uit te werken. Om het
woningbouwplan te realiseren moet
er een ontsluitingsweg komen
richting de Molenstraat. Er is grond
aangekocht om deze weg aan te
leggen.
Naar verwachting kan het
bestemmingsplan begin 2016 ter
vaststelling worden aangeboden aan
de gemeenteraad.
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winkel&bedrijf 05
Kasteelse Bossen

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

Extra activiteiten
Toffe Dagstrand
De nieuwe beheerder van het strand bij de Kasteelse Bossen, Toffe Dag,
heeft plannen om meer activiteiten bij het strandbad te organiseren.
Dat laat de beheerder desgevraagd weten.
Op het Toffe Dagstrand, dat sinds
juni dit jaar geopend is, wil de nieuwe
beheerder in de toekomst naast de
horecaexploitatie ook activiteiten
in en rondom het water opstarten.
“Er kan dan gedacht worden aan

wateractiviteiten en een springkussen
dat iedere dag opgeblazen wordt”,
aldus Eric van Enckevort van Toffe Dag.
Over welke activiteiten er uiteindelijk
precies georganiseerd gaan worden,
wordt nog gesproken.

PERFECT FINISH BV
Zomermarkt in Broekhuizen
Carnavalsvereniging De Krey uit Broekhuizen organiseerde zondag 26 juli in samenwerking met de lokale
horecaondernemers een Zomermarkt in het centrum van Broekhuizen. Er was een vlooienmarkt waar diverse
bruikbare spullen werden tentoongesteld en per opbod werden verkocht. Er was ook een kindervlooienmarkt, waar kinderen hun speelgoed konden verkopen. Voor kinderen was er tevens een luchtkussen, een
ballonnenwedstrijd en schatgraven in het zand.

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

De woning op naam
van de kinderen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Vaak zit een groot deel van het vermogen in de woning. Bij besparing
van erfbelasting en in het kader van het voorkomen van de eigen bijdrage
voor het verzorgingstehuis lijkt daarom overhevelen van de woning naar
de kinderen een logische gedachte. Daarbij speelt mee dat in de tijd dat de
huidige ouderen nog jong waren dit een zeer gebruikelijke constructie was.
Tegenwoordig komt deze constructie vrijwel nooit meer voor. Waarom niet?
belasting betaal je dan dus jaarlijks
1,2 procent over de waarde van de
woning.
Als de ouders in de woning blijven
wonen op basis van een vruchtgebruik dan moeten de ouders ook een
deel van de waarde van de woning
aangeven in box 3 (‘de vruchtgebruikwaarde’). De kinderen geven de rest
aan (‘de bloot eigendomswaarde’).
Het vermogen bij de ouders telt dan
ook mee voor de bijdrage voor het
verzorgingstehuis.
Verder is er een paar jaar geleden een bepaling in de Erfbelasting
gekomen, waardoor het eindigen van
het vruchtgebruik door het overlijden
van de ouders aangemerkt is als een
zogenaamde fictieve verkrijging waarover toch Erfbelasting verschuldigd is.

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Oh, zit dat zo!

Het belangrijkste argument is
dat de woning die uw eigendom
is en waarin u zelf woont fiscaal
vriendelijk wordt behandeld.
Als er geen hypotheekrente wordt
afgetrokken, hoeft u ook geen
belasting te betalen over de woning.
In het kielzog daarvan telt de
woning ook niet mee voor de eigen
bijdrage voor het verzorgingstehuis
(althans zolang deze als eigen
woning kwalificeert).
Als de woning eigendom
wordt van de kinderen, dan is
het gevolg dat de woning niet
langer als eigen woning kan
worden aangemerkt voor de
Inkomstenbelasting. De woning
wordt ‘beleggingsvermogen’,
belast in box 3. In plaats van géén

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

Erfbelasting bespaar je dus niet.
Een overdracht aan de kinderen
onder voorbehoud van een huurrecht in plaats van een vruchtgebruik voorkomt niet de heffing van
1,2 procent, wel de andere problemen. De fiscale wetgeving schrijft
echter voor dat de jaarhuur (die de
ouders aan de kinderen betalen)
ten minste 6 procent van de waarde
moet zijn. Bovendien dient in beide
situaties nog rekening gehouden te
worden met Overdrachtsbelasting.

Ook voor zonweringen, glasservice,

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

Problemen met
uw kunstgebit?
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
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

VO OR AL UW
Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

horramen en -deuren

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

FSFEESTEN
TH U IS- & BEDRIJ

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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In de overlijdensadvertentie van

Josie Francati – Verlinden
is abusievelijk niet de naam van onze zus Elly† en haar man Thei
vermeld. Vanzelfsprekend horen zij ook genoemd te worden.
Swolgen:
Tienray:
Horst:
Horst:
Swolgen:
Horst:

Toos en Piet
Ger en Doortje
Elly† en Thei
Jo en Annie
Leo† en Rinie
Mariet† en Theo†

’t Kömt wie ’t kömt, ’t gieët wie ’t gieët
Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
ôzze pap en trotse opa

Theo van den Goor
“Thei”

echtgenoot van

Tiny van den Goor – Bruijnen
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.
Sevenum:
Lottum:
Lottum:
Sevenum:
Sevenum:

Tiny
Jolanda en Patrick
Jenna, Jeroen
Gerald en Nancy
Nikki
Hans en Nicole
Lisa, Stan
Christel en Michiel

Sevenum, 26 juli 2015
Boswachtersweg 8, 5975 ND Sevenum
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 1 augustus
om 10.30 uur in de parochiekerk H.H. Fabianus en Sebastianus
te Sevenum, waarna de begrafenis plaatsvindt
op het Kerkhof aldaar.
Pap is thuis.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Te koop bbq pakket van onze
scharrelvarkens.
Pakket voor 4 personen € 18,- Het vlees
is vacuum verpakt en ingevroren.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.

Cambrinus feestlocatie
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09 / 06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl

Sparta elektrische fiets (ION)
7 versnellingen - 3 standen onder
steuning - kleur: brilliantsilver Km-stand: 8510 - Bouwjaar: 2009 Frame-maat: 50 cm - Diagnoseform.:
conditie batterijcellen 100% Prijs: €
700,00. 077 467 32 42.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Grafmonumenten

Zomer voordeel Tegen inlevering van
deze bon 25% zomer korting op alles.
Kringloop Twedde Kans Meterik / Horst
06 21 23 88 89
Xtra4people is gewoon open deze
zomer! Voor helderheid, eigen kracht,
energie en voor groot en klein.
Ook voor hoog gevoeligheid.
Info: www.xtra4people.nl of
06 51 78 70 32 Maryse Rijnbende
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site www.hulpaanhuislimburg.nl
of bel 077 467 01 00
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Gevraagd loop-/sloopauto’s, ook
bussen, alle merken.
Hoofdzakelijk oudere modellen t/m
bouwjaar 2005. RDW erkend.
Tel. 06 54 97 63 59.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen of repareren
van bank, stoel, boot of caravan.
Bel 06 24 17 27 94.
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, aardbeien, rabarber
enz. naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop koffieboeketjes en
zonnebloemen € 2,- per bos.
Veldboeketten op bestelling.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America.
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te koop: potgrond, bemeste
tuinaarde en siertuinbemesting.
Div. soorten zand. Puin storten.
G. Hoeymakers Grondwerken
06 53 47 28 07.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
m
n
e
prijs

urnmonumenten
en restauratie

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

Mooi, lief
en bijzonder...

Joris

14 juli 2015
Jasper, Annelieke en Maartje
Francken
Swolgenseweg 4c
5871 AL Broekhuizenvorst

Fleur
26 juli 2015
dochter van
Bas en Moniek van Leeuwen
van den Munckhof
Aartserfweg 32
5971 NR Grubbenvorst

Geboren

Welkom lief klein zusje!

21 juli 2015
Dochter van
Tom peeters &
Lisette van den Homberg
De Kolk 19
5961 RD Horst

24 Juli 2015
Dochter en zusje van
Jeroen en Mieke
Fee Kallen
St. Odastraat 6
5962 AW Melderslo

Fenne

Geboren

Jolijn

24 Juli 2015
Zusje van Jort
Stefan & Sanne
v/d Homberg-Geraats
De Pelslap 36
5961LN Horst
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Happy feet treatment
In juli en augustus heerlijk
ontspannen en genieten van een luxe
voetbehandeling voor een zomers
prijsje. www.het-stiltehuis.nl
Gevonden in Horst, nabij De Drink,
rode fietspad. Een zwarte afneembare
fietstas met inhoud, o.a. plakspullen
en een regenjack. Ook een leesbril.
Als dit uw tas is bel mij dan:
077 785 10 37.
Massage
Last van nek, schouders, rugklachten
voor massage. Bel 06 83 71 34 34.

Do

Welkom lief broertje!

Geboren op
22 juli 2015

Stef
Zoon en broertje van:
Paul Kursten en Sharon Cox
Daan en Lisa
Jan van Swolgenstraat 3K
5866 AS Swolgen

Te koop Vleespakketten van onze
scharrelvarkens.
Pakket van 10 kg € 50,- vacuüm
verpakt en in gevroren. Fam Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
Te koop twee junior fietsen
(9 tot 12 jaar). Meisjes- en jongensfiets, in zeer goede staat. Herstraat 14.
077 398 44 89.
Films goedkoop mee op vakantie
Koop nu goedkoop ex-verhuur films:
5 voor € 25 of 10 voor € 25. OP=OP!
Nu ook voordelige huurpakketten
voor 16, 23, of 30 dagen. Vele nieuwe
topfilms te huur! Ster Videotheek Horst.
www.videotheekhorst.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Te koop: tuinhuisje 3 bij 3 meter.
In prima staat. Met deur en 1 raam.
Incl. bandjes en vloertegels.
Gedemonteerd te bezichtigen.
Vraagprijs 450 euro 077 398 49 31.

Woonhuis te huur gevraagd
met 3 sl.kamers voor alleenstaande
man van 61 jaar met vast werk.
per 1-10-2015. 06 25 08 44 09.

Rijbewijskeuringen Senioren
Wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
0478 53 17 48.

Zoek de Spaanse zon op!!!
Mooi huisje aan de Costa Blanca. Vanaf
€ 35,- per dag. Kijk voor meer info
en acties op www.casarutten.com of
neem contact op met fam: Rutten:
077 463 14 80 of 06 50 21 89 12.

Inloopavond kleuren therapie
Maandagavond va 19.00 inloopavond
met demonstraties en informatie over
kleuren behandelingen.
Kleuren therapie, Praktijk Keuten
Horsterweg 16c Broekhuizen.
06 24 24 45 80 Gratis entree.

Opruiming Van Hout & Janssen
Piet Mondriaanstraat 1 in Deurne.
Aanbiedingen uit voorraad leverbaar,
dus snel in huis. Ruime keuze in
(hoek)banken, (relax)fauteuils,
woonprogramma’s en slaapkamers.
Koopzondag 2 augustus. 12.00-17.00.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Geboren

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Zorgboerderij d’n Bongerd in
Sevenum.
Dagbesteding voor ouderen met
lichte zorgbehoefte. Zowel PGB als
Zorg In Natura mogelijk. Bel Irma voor
meer informatie 077 850 18 31.
Gevonden: twee sleutels.
Een normale huissleutel en een sleutel
van waarschijnlijk een groter gebouw.
Vorige week donderdag gevonden in de
Waterstraat. 077 398 42 89.

MEGA
Rommelmarkt
Zo 2 aug

Carbootsale Horst

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

A73 afrit 10. 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Peeldijkje, 5961 NK

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

www.theoarts.com

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

www.carbootsalehorst.nl
23 aug MEGA markt Horst

en zo 07
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GEPLUKT Lucie Geurts-Saris

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.

daarna, eind 1995, trouwde ze met
Han en in april 1996 voltooide ze haar
studie. Samen kregen Lucie en Han
drie kinderen: Margo (11), Sofie (9) en
Tijmen (8).

Zingevingsvragen
boeien mij

Ze is een van oorsprong Hegelsomse, maar woont al geruime tijd in Horst. Haar hobby’s zijn studeren en lezen
en ze heeft jarenlang vrijwilligerswerk voor de kerk gedaan. In maart 2015 werd zij bovendien uitgeroepen tot
Ritueelbegeleider van het jaar. Deze week wordt Lucie Geurts-Saris (42) geplukt.
Lucie Geurts-Saris werd in 1973
geboren in Hegelsom. Hier heeft ze
haar hele jeugd gewoond en op school
gezeten. Na de basisschool ging zij
naar het voormalige Boschveld College
in Venray. Na de middelbare school
verhuisde ze naar Nijmegen. Hier
ging ze op kamers en volgde ze de
studie Psychologie aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. “Studeren
was en is voor mij eigenlijk een
hobby”, vertelt Lucie. “Het leren ging
me makkelijk af en ik leerde over dingen die ik erg interessant vond.”
Al tijdens haar tijd op de middel-

bare school had ze veel te maken met
de kerk. “Ik was fanatiek lid van het
jongerenkoor, destijds nog onder leiding van Joop Mittelmeier, dat zong tijdens de missen. Nadat Joop Mittelmeier
als dirigent stopte, ben ik ook als
zingend lid van het koor gestopt. Ik heb
wel nog verschillende jaren geholpen
met het schrijven en samenstellen van
teksten voor de jongerenmissen.”
Bij het koor heeft Lucie op 17-jarige
leeftijd ook haar man Han Geurts
ontmoet. “In 1994 werden wij boerenbruidspaar van Horst. Hierna zijn we
ook snel gaan samenwonen. Dit begon

in de verpleegstersflat De Hoge Horst.
Althans, voor mij in de weekenden,
want doordeweeks zat ik in Nijmegen
voor mijn studie”, vervolgt Lucie. Snel

Na haar studie was het moeilijk
om werk te vinden. “Ik begon als
trainster bij de kindertelefoon. Daarna
heb ik bij verschillende adviesbureaus
gewerkt en heb ik psychologisch
onderzoek gedaan. Vanuit daar ben
ik uiteindelijk voor mezelf begonnen.
In die tijd veranderde mijn man Han
ook van baan. Dat betekende dat hij
vaker van huis weg zou zijn. Omdat
ik thuis bleef voor de kleine kinderen
kreeg ik ook de kans om te gaan
studeren.” Lucie besloot een (thuis)
studie Theologie te gaan volgen aan
de Katholieke Universiteit van Leuven.
“Een studie theologie vond ik in
eerste instantie vooral erg interessant.
De zingevingsvragen en bijbelverhalen
boeien mij bijvoorbeeld heel erg.
Daarnaast komt het ook erg goed van
pas bij mijn werk als ritueelbegeleider.
Ik heb het heel erg naar mijn zin met
studeren. Ik heb gekozen om een
studie in Leuven te gaan volgen, omdat
ik geen tijd had om wekelijks naar
een college te gaan. Bij de universiteit
in Leuven kon ik thuis studeren.
Bovendien stond de universiteit in

Leuven zowel kerkelijk als niet-kerkelijk
goed aangeschreven en is het studeren
in België goedkoper dan in Nederland.
Alleen voor examens ga ik naar de
universiteit.”
Naast werken en studeren heeft
Lucie tot januari 2015 vrijwilligerswerk
gedaan voor de kerk. In totaal heeft
ze elf jaar vrijwilligerswerk gedaan,
waarvan ze zeven jaar in het bestuur
van de federatie Lambertus/Norbertus
zat. “In die jaren heb ik onder andere
kinderwoorddiensten gedaan, maar ik
ben ook betrokken geweest bij de sluiting en verkoop van de Norbertuskerk.”
In haar vrije tijd leest Lucie graag en
probeert ze regelmatig te sporten.
“Met onze vriendengroep zijn we
trouwe deelnemers aan Vera’s Vettige
Vijf. Elk jaar doen we er met veel plezier aan mee.”

Rowwen Hèze
Lucie heeft ook een hoofdstuk
geschreven in het jubileumboek van
Rowwen Hèze, dat in mei van dit jaar
uitkwam. “Ik zag in de krant dat er een
jubileumboek van de dialectband werd
gemaakt, ter ere van hun dertigjarig
jubileum. Toen ben ik gaan achterhalen
wie de redacteur van dit boek was. Ik
heb bij hem aangekaart dat de muziek
van Rowwen Hèze ook vaak gebruikt
wordt bij uitvaarten en rouwverwerking. Naar aanleiding hiervan heb ik
een hoofdstuk mogen schrijven in het
jubileumboek.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:

Pasfoto’s en foto-service bij
Foto Geurts (Ster Videotheek),
Venloseweg 2, Horst. Voor officiële pasfoto’s en visa. Direct klaar foto-service,
ook vanaf smartphone! Fotoboeken,
foto-fun cadeaus, enz. 077 398 78 55
www.videotheekhorst.nl
Bezorger gezocht
Voor week 32 en 33 zijn wij nog op
zoek naar een bezorger die een route
in Sevenum wil doen.
Het gaat om een route van 450 Hallo’s.
Mocht je interesse hebben,
kun je contact opnemen met
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Clubkampioenschap Limburg

Derde plek voor Willem Barendsz/Eendracht
Door: HSV Willem Barendsz
Vol spanning werd er door de deelnemers van HSV Willem Barendsz uit
Lottum en HSV Eendracht uit Broekhuizenvorst uitgekeken naar de grote
finale van het Limburgs Clubkampioenschap. Deze vond plaats zaterdag 25
juli in Weert.
De mentale voorbereiding was al
enkele weken bezig en het leek alsof
de onderlinge gesprekken alleen nog
maar over deze éne wedstrijd gingen.
Mart, Gerrit en Theo die met de vorige
wedstrijden niet mee konden doen,
waren nu wel van de partij. De vijver
in Weert is gelegen aan de rondweg
en direct aan de woningen van de
Vogelbuurt. Op de dag van de grote
finale komen de mannen al om 06.00
uur bij elkaar op de Markt in Lottum.
In het clublokaal in Weert worden de
reglementen nog een beetje toegelicht.
Dertig deelnemers gaan zich inzetten
voor het beste teamresultaat.
Aangekomen aan het water wordt
het wel direct duidelijk dat het stormachtige weer van deze zaterdag niet
in positieve zin meewerkt. Veel harde
wind en regen maakt het op sommige
nummers toch wel lastig. Om 09.00 uur

klinkt het startsignaal. Daarna blijft het
bij een aantal deelnemers heel lang
stil. Het zijn dan ook hoofdzakelijk de
deelnemers die met een werphengel
of feederhengel gevist hebben die de
aantallen weten te vangen. Teamlid
Hay Custers weet op deze manier een
aantal brasem en karpers te vangen
met als resultaat 6.320 gram. Ook
Gerrit weet een paar karpers te vangen
en eindigt in het klassement op een
vijfde plek met 2.525 gram. Helaas was
het voor de andere deelnemers van de
Willem Barendsz/Eendracht-combinatie
niet mogelijk om een acceptabel
portie vis te vangen. Toch was er na
afloop spanning over de uitslag. Met
name de goede prestatie van Hay en
Gerrit en ook het feit dat veel andere
deelnemers minimaal of niks gevangen
hadden, geven bij sommigen toch nog
even een beetje hoop op een positieve

uitkomst. Deze hoop blijkt voor niets.
Willem Barendsz/Eendracht krijgt de

derde plek. Wel was er nog een groot
compliment aan kopman Hay voor zijn

behaald resultaat. De tweede plek is
voor Linne, het team uit Meijel wint.

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

Feestweekend
SV Aspargos
Volleybalclub SV Aspargos uit Grubbenvorst viert in het weekend van
zaterdag 5 en zondag 6 september haar vijftigjarige jubileum. De
sportclub organiseert dit weekend verschillende activiteiten. Een van
deze activiteiten is een beachvolleybaltoernooi.
Als afsluiting van het beachvolleytoernooi vindt er een demonstratiewedstrijd plaats van voormalig
Nederlands volleybalinternational en
Olympisch kampioen Richard Schuil en
volleybalspeler Reinder Nummerdor.
Deze laatste was in juni en juli nog
actief op het WK beachvolleybal in
Nederland, waarbij hij samen met
zijn teamgenoot Christiaan Varenhorst
tweede werd.

SV Aspargos viert al het hele jaar
haar vijftigjarige jubileum. Dit ging
van start met de boerebroelof in
Grubbenvorst, dat Aspargos in 2015
mocht organiseren. Op zaterdag
25 april vond er een reünie plaats
voor alle (oud-)leden van de club.
Aspargos telt momenteel ongeveer
vierhonderd leden. Het jubileumweekend is de laatste activiteit van
het feestjaar van de sportclub.

Jeu de Boules regiotoernooi in Horst
Op de jeu-de-boulesbaan in de Kasteelse Bossen in Horst vindt nog tot en met vrijdag 31 juli het Poels
Meubelen Jeu de Boules Regiotoernooi plaats. Het toernooi wordt georganiseerd door Jeu de Boules Club
Horst. De finale, waaraan 32 personen deelnemen, wordt gehouden op zondag 2 augustus.

Bouwvak aktie de gehele maand augustus

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

20% korting
op alle
Sikkens lakken

Bijvoorbeeld op:

Kijk voor de overige voorwaarden op www.hubo.nl

Zand of cement nodig?
Hoeymakers heeft het!
van 8.30 – 13.00 uur!
ns bouwvak geopend

Tijde

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!

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
facebook.com/hoeymak
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘De Berkel voldoet prima’
De discussie rondom zwembad De Berkel in Horst loopt al een hele tijd. Moet er een nieuw bad
gebouwd worden of kan het huidige bad er na een verbouwing weer voor een aantal jaren tegenaan?
De helft van het aantal inwoners in Horst aan de Maas kiest voor deze laatste optie. Zij vinden dat
zwembad De Berkel behouden moet blijven. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Na de zomer gaat gemeente Horst aan de Maas
onderzoeken waar de voorkeur van de inwoners
naar uitgaat. De helft vindt dat het huidige bad
behouden kan blijven, 26 procent ziet liever een
nieuw zwembad in Horst. Een regionaal zwembad,
waarin gemeenten Horst aan de Maas en Venlo
samen optrekken, kan maar op 8 procent van de
stemmen rekenen. Er moet sowieso eerst goed
onderzoek naar de diverse opties gedaan worden,
vinden de inwoners. “Als vernieuwing van het
huidige zwembad naar huidige maatstaven duurder
is dan nieuwbouw, dan moeten ze in mijn ogen voor
nieuwbouw gaan. En dan zullen er verschillende
scenario’s bekeken moeten worden”, vindt iemand.
Sloop van zwembad De Berkel ziet 52 procent
niet zitten. Dat is kapitaalvernietiging vinden zij.
“Het is in mijn beleving nog niet zo lang geleden
dat het zwembad een grote metamorfose heeft
ondergaan”, merkt iemand op. Een ander vindt dat in
deze tijden het geld beter aan andere zaken besteed
kan worden.
Mocht er besloten worden dat er een nieuw
zwembad komt, dan is de toekomstige sportzone

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet
niet
Nee 8%
17%
Neutraal
22%

Ja
52%

Sloop van De Berkel
is kapitaalvernietiging
“Wat is er mis met De Berkel?”
“Ik ga nooit zwemmen”
“Investeren in een oud gebouw is
kapitaalvernietiging”

in de Kasteelse Bossen een goede optie vindt
51 procent. Iets minder dan een kwart ziet liever
een nieuw zwembad op de plek van het huidige
bad. Anderen vinden dat voor de locatie van een
eventueel nieuw bad ook eens buiten de kern Horst
gekeken moet worden. “Verdeel de gemeentelijke
faciliteiten over heel Horst aan de Maas, niet alles
alleen maar in Horst”, zegt deze inwoner. In Horst
aan de Maas is het ook mogelijk om te zwemmen
in het natuurbad van de Kasteelse Bossen. De
grote meerderheid, 84 procent, doet dit nooit. Een
veelgehoorde opmerking is dat het water te vies is.
“Ik zwem er niet, omdat er ook honden in het water
komen. Een natuurzwembad is sowieso minder
schoon dan een chloor buitenbad.”
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

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

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Hooikoorts, Roken en Overgewicht
Nu ook Cosmetische Acupunctuur!

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

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

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

Bespreking Poll week 29

Zes weken zomervakantie is te veel
Het merendeel van de stemmers, 60 procent, is het oneens met de stelling
‘zes weken zomervakantie is te veel’. Zij vinden dat het goed is voor kinderen om
in de zomer gewoon lekker bij te kunnen komen en te kunnen doen wat ze zelf
willen. Twan Hendrix uit Horst hoort ook bij deze groep stemmers. Hij deelde zijn
mening in een reactie op onze site. “Ik denk dat veel mensen bedrogen uit zouden
komen wanneer hun kinderen maar drie tot vier weken vrij zouden zijn. Dat
betekent dat ieder volwassen persoon in de regio in die periode op vakantie zou
moeten met de kinderen. Dat houdt ook in dat de werkgevers alle vakantieverzoe-

ken in diezelfde vier weken krijgen. Dan heb je twee mogelijkheden. Of het bedrijf
heeft een probleem omdat het niet kan spreiden en moet sluiten, of je kunt niet
op vakantie met je kinderen. In wezen zou het een terugkeer naar een bouwvakperiode zijn. Ik denk dat veel bedrijven daar problemen mee zouden hebben, en
uiteindelijk ook hun werknemers.” De overige 40 procent van de stemmers is het
echter wel eens met de stelling en vindt zes weken zomervakantie te veel. Zij
denken bijvoorbeeld dat zes weken zomervakantie niet goed is voor het ritme van
een kind omdat ze zo lang niet in de schoolbanken hoeven te zitten.

Voor een echte vakantie
moet je het land uit
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
De zomervakantie is aangebroken en dat betekent veel vrije tijd. Voor velen
van ons betekent het ook een tripje naar het buitenland. Minder mensen kiezen
in vergelijking met vorig jaar voor een vakantie in eigen land. Logisch, je hebt pas
echt vakantie als je je brood in een andere taal moet bestellen. Zon, zee en strand
in Nederland zijn toch echt maar halfbakken versies van die aan de Spaanse costa
of de Franse Rivièra. Voor het ultieme vakantiegevoel moet je wel naar het buitenland. Thuis ga je al snel toch weer klusjes oppakken, terwijl je als je écht weg

bent, pas goed de tijd kunt nemen om te ontspannen.
Wat een onzin, vakantie in eigen land kan net zo leuk zijn. Want zeg eens
eerlijk: hoe vaak ben jij al bij de Friese meren geweest? Er zijn nog genoeg plekjes in Nederland te bedenken waar je nog niet geweest bent. En eens lekker tijd
doorbrengen in je eigen achtertuin zonder dat je iets moet, is misschien nog wel
rustgevender dan met een tentje en drie kleine kinderen richting Italië koersen.
Voor een echte vakantie moet je het land uit. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Het is jammer dat Powerman hier niet meer plaatsvindt > eens 16% oneens 84%

BLIK
van
rick
Kamp in
koeienstal
Met verbazing en bewondering heb ik het interview met
de 61-jarige Jan Hesen uit
Hegelsom gelezen. Hij gaat dit
jaar voor de vijftigste keer
mee op kamp van Jong
Nederland Hegelsom. Ik vind
het knap, aangezien ik het na
één kamp wel gezien had.
Door het interview met Jan
komen een aantal herinneringen aan dat kamp weer een
beetje bovendrijven.
We stapten bij de blokhut in
Sevenum op de fiets om een tijd
later bij een soort oude boerderij
of ander oud landbouwcomplex
af te stappen. We lagen niet in
gezellige slaapkamers, maar
volgens mijn weten in een oude
koeienstal. Bij aanblik van deze
ruimte wilde ik in ieder geval zo
snel mogelijk weer rechtsomkeert maken. Maar goed, je
vermant je als man(netje) en
laat je niet kennen.
Dat werd wel steeds moeilijker toen ik samen met anderen
de omgeving ging verkennen en
er achter kwam dat we midden
in de bossen en vlakbij een
beekje sliepen. Wat voor mij
altijd maar één ding betekent:
muggen. En ja hoor, na één
enkel nachtje zat ik al bijna
helemaal onder. Deze bulten
breidden zich elke dag en nacht
weer uit. Zo erg dat je me na het
kamp bijna niet meer zou
herkennen. Volgens mij is dit tot
op de dag van vandaag nog
steeds mijn persoonlijke record
van meeste muggenbulten ooit.
Alleen daarom schrik ik tegenwoordig wakker als ik maar iets
hoor dat op muggengezoem
lijkt.
Buiten deze bulten om moest
ik andere sportactiviteiten
doorstaan zoals broekspijphangen en wandelingen. Ook lagen
er bij het ontbijt frikadellen op
de barbecue. Kortom, nooit
meer. Maar des te meer respect
voor Jan Hesen en al die anderen
die elk jaar weer meegaan op
kamp. Helaas zal je mij als
muggenafleider nooit meer
meekrijgen.
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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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.

Verbeteren verkeersveiligheid landbouwverkeer
Landbouwmateriaal wordt steeds groter en zwaarder. Het aantal
slachtoffers door ongevallen met landbouwvoertuigen bedraagt 14 doden
en 100 gewonden per jaar. Sinds 1 juli moet iedereen een zogenaamd
T-rijbewijs hebben om met een landbouwtrekker of een motorvoertuig met
beperkte snelheid op de openbare weg te mogen rijden.
Een regel die de verkeersveiligheid ten goede zou moeten komen.
Maar wordt de situatie ook daadwerkelijk veiliger? De agrarische sector
is een van de pijlers van onze lokale
economie. Landbouw, veeteelt,

boomkwekerij en vollegronds groente
teelt leveren banen en daarmee
inkomen voor velen. Dat zien we ook in
het dagelijks leven. Zwaar verkeer door
de bebouwde kom en op wegen waar
ook zwakkere wegdeelnemers, fietsers

en voetgangers gebruik van maken.
De toegestane maximum snelheid
is 25 kilometer per uur. Ook wij komen
landbouwvoertuigen tegen die deze
snelheid fors overschrijden. We praten
dan over zware voertuigen met een
grote breedte en een totaal gewicht
tot 50 ton, met daarbij een, voor hoge
snelheden, beperkt remvermogen.
Voor het bewustzijn en de plaats in
het verkeer en in het dorp kan een
T-rijbewijs dan ook van toegevoegde

waarde zijn. Naast bovenstaande rol
voor de chauffeurs en hun werkgevers ligt er echter ook een taak bij de
overheden. Denk aan het inrichten van
wegen. Met collega-commissielid en
raadslid Jan Wijnen hebben we meerdere keren aandacht gevraagd voor het
scheiden van verkeersstromen waar
het kan. Schoolgaande routes en zwaar
landbouwverkeer zouden, daar waar
het kan, moeten worden gescheiden.
Wegen waar alleen fietsers komen zijn

ook een stuk onderhoudsvriendelijker.
Als de overheden met de
inrichting van onze openbare
ruimte meer rekening houden
met het scheiden van dergelijke
verkeersstromen én chauffeurs
en agrarische ondernemers hun
verantwoordelijkheid nemen, dan kan
men samen het aantal slachtoffers
terugbrengen.
Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

Waar is de zorg voor de inwoners?
Op 8 juli heeft een discussie plaats gevonden over de situatie bij
varkensbedrijf Ashorst en de daarbij horende stankoverlast.
Even kort de geschiedenis.
Rond 2009 heeft het varkensbedrijf
een vergunning gekregen van
gemeente Horst aan de Maas voor
een uitbreiding in aantal varkens en
de bouw van een mestvergisting
installatie. In de aanvraag gaf
het bedrijf aan dat er door de
vergisting minder stankoverlast zou
ontstaan. Onder andere doordat de

gemeente onvoldoende inzicht had
in de gevolgen van mestvergisting
heeft ze een vergunning afgegeven.
De stankoverlast is sindsdien hand
over hand toegenomen. Ondanks
vele klachten is er door de gemeente
nauwelijks ingegrepen. Wel werden
er vele tekortkomingen bij het bedrijf
geconstateerd zoals het college ook
kortelings toegaf. Daarnaast heeft het

bedrijf zonder vergunning onder andere
een mestdrogerij geïnstalleerd en in
bedrijf genomen zoals na klachten
van omwonenden door de provincie,
die intussen verantwoordelijk is,
is geconstateerd. Het bedrijf gaat
intussen door met doen wat volgens
de vergunningen niet mocht en heeft
nu een vergunning aangevraagd om
alles wat niet mocht, te legaliseren.
Tijdens de discussie over dit onderwerp
werd door het college aangegeven
hoe dit hele proces liep en gaat lopen.

Geen enkele aanduiding dat ze van
plan was om de overlast voor de
omwonenden, waar ze toch zelf ook
debet aan is geweest, te verminderen.
Ook de coalitiepartijen wekten niet
de indruk nu eens alles uit de kast
te halen om de overlast voor de
omwonenden te verminderen. Slechts
de oppositiepartijen zochten naar
mogelijkheden en zullen dat blijven
doen. Het is toch te gek voor woorden
dat de coalitie en het college lijdzaam
toe zien hoe dit proces verdere loopt,

zonder echte aandacht voor de
burgers. D66 is van mening dat er
ruimte moet zijn voor de agrarische
wereld om “goed te kunnen boeren”.
Ook zijn we voor innovaties. Dat alles
echter wel op voorwaarden dat niet
eerst de omgeving extra wordt belast
zonder garanties in de vergunning
op te nemen. D66 zal zich blijven
inzetten dit zwakke collegebeleid te
corrigeren.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas
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Het Maashotel

anco lifestyle centre

Hof van Kronenberg

Beej Mooren

HUIS van de STREEK

Blauwebessenland

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst

Veerweg 11, Broekhuizen
Kronenbergweg 19, Kronenberg
Steenstraat 2, Horst

Dorperpeelweg 1, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Boerderijwinkel Lenders

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Bootcamp Power

www.bootcamppower.nl, Horst

Camps Optiek

Sint Lambertusplein 2, Horst

Center Parcs Het Meerdal
www.dagjemeerdal.nl, America

De Golfhorst

Raamweg 8, America

Lunchroom Lekker Gewoën
Museum de Kantfabriek
Americaanseweg 8, Horst

My-LifeSlim

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen

Pearle Opticiens Horst
Steenstraat 3, Horst

Praktijk Ik Leer

Pieter Belsstraat 34, Horst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Meterikseweg 84, Horst

Duet Kappers

Stationsstraat 151, Hegelsom

Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum

Eetcafé ’t Dörp
Eethuis BRaM

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

FotoID

St. Lambertusplein 2a Horst

Het Aardbeienland
Kreuzelweg 3, Horst

Het LoopCentrum

Stationsstraat 137, Hegelsom

Staatsie 1866

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs
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Lambertusplein, Horst

Toffedag.nl

www.toffedag.nl

Toffe Dagstrand

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

TVI Computers

Venrayseweg 10, Horst

Ut Snoephuuske
Kerkstraat 26, Horst

VARG Outdoor & Travel

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:

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

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
30 juli 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Kalendergids 2016
Advertenties kalendergids
In de komende weken bezoekt de heer
Christiaens van FMR Producties bedrijven en
instellingen om adverteerders te werven voor de
kalendergids 2016. Het staat u vrij om hier wel of
niet op in te gaan.

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2016
tot 1 september doorgeven aan Cluster
Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of
per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl.

Voorkom hennep in uw
woning of bedrijfspand
Het komt steeds
vaker voor dat er
hennepplantages
in woningen of
bedrijfspanden
worden
aangetroffen.
Ook Horst aan
de Maas heeft
hier mee te maken.
Hennepteelt gaat
ook nogal eens gepaard met zaken zoals
uitkeringsfraude, belastingontduiking,
oneigenlijk woninggebruik, verzekering- en
hypotheekfraude en stroomdiefstal. Niet alleen
de gemeente maar ook woningcorporaties,

netbeheerders, hypotheekbanken en
verzekeringsmaatschappijen worden
gedupeerd.
Brochure
Heeft u een vermoeden van een
hennepplantage in uw verhuurde woning of
bedrijfspand? Blijf er niet mee lopen, maar
meld wat u weet bij de politie, ook als u twijfelt.
U kunt bellen naar de politie (0900-8844), maar
anoniem melden kan ook via Meld Misdaad
Anoniem (08007000). Meer informatie treft u
ook aan op www.horstaandemaas.nl. U kunt
hier een duidelijke brochure raadplegen waarin
u o.a. kunt lezen wat de risico’s zijn en waar u
een hennepkwekerij aan kunt herkennen.

Bouwkavel beschikbaar
Hertog van Gelresingel Horst
Bouwkavel
Aan de Hertog van Gelresingel is een bouwkavel
beschikbaar. Deze kavel is geschikt voor de bouw
van één vrijstaande woning.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen.

Kiek Horst aan de Maas
Help mee aan een mooi fotoalbum van onze gemeente! Met de nieuwe wedstrijd Kiek Horst aan
de Maas vragen we iedereen – van huis-tuin-en-keukenfotograaf tot professional – om z’n leukste
kiekje van Horst aan de Maas op onze social mediakanalen te delen. Iedere maand bedenken we een
passend thema, waar jij creatief mee aan de slag mag gaan. Wie weet wordt jouw foto wel de foto
van de maand of win je zelfs de prijs voor de beste foto van het jaar!
Doe mee!
Een mooi moment is tegenwoordig snel vastgelegd en gedeeld. Laat nog meer mensen
genieten van jouw leukste kiekjes van Horst
aan de Maas! Iedereen mag deelnemen, of je
nu een dure camera hebt of een smartphone.
Meedoen is eenvoudig! Iedere maand
bedenken we een passend thema, waar
jij creatief mee aan de slag mag gaan.
Ga op pad en stuur je foto in via de Photo
Contest App op onze Facebookpagina.
Op Twitter (@gemeenteHadM) of Instagram
(@gemeentehadm) gebruik je een reply (@)
en de hashtag #kiekhadm. Vergeet niet de
maker, plaats en een korte beschrijving van
de foto toe te voegen. Het hele overzicht aan
foto’s plaatsen we op onze website.
De winnaar bepaal jij!
Natuurlijk is er geen wedstrijd zonder winnaar!
Elke maand bepaal jij de foto van de maand!
Hoe? Stemmen kan heel eenvoudig door
jouw favoriete kiekje te liken op Facebook,
Instagram of Twitter (gebruik hiervoor de knop
‘Favoriet’). De foto met de meeste likes wint en zul
je op verschillende plekken terug gaan zien. Denk
aan de gemeentegids, diverse media – online en
offline – en het publieksscherm in het gemeentehuis. Wie weet wordt jouw foto zelfs de foto van het
jaar en win je een mooie prijs! In een afsluitende
tentoonstelling van alle foto’s van de maand krijgt
iedereen de kans om te stemmen op z’n topfavoriet. Kiek jij Horst aan de Maas op z’n mooist?

Vang de zomer!
Een thema bedenken voor augustus was niet zo
moeilijk. Deze maand staat natuurlijk voor lekker
zwemmen, een terrasje pakken en smeltende
ijsjes. Vang de zomer in Horst aan de Maas!
Meer weten?
Kijk op www.horstaandemaas.nl. Hier vind je ook
alle voorwaarden op een rijtje.

Startpunt Wonen
Kranestraat 33
5961 GX Horst
tel. 077- 260 00 00
info@startpuntwonen.nl
Meer informatie treft u ook aan op
www.horstaandemaas.nu

Bekendmakingen

Zo. Opgeruimd en (alles) weg?
Als u op vakantie gaat wilt u uw huis
keurig achterlaten. Woning netjes
gepoetst en opgeruimd, gordijnen half
open, oprit aangeharkt.
Inbrekers hebben hier oog voor.

Zorg ervoor dat uw huis eruit
ziet alsof er dagelijks in
geleefd wordt.
Laat gerust een vies kopje op tafel
staan. Vraag familie om regelmatig
met de gordijnen te variëren. Laat de
buren hun auto op uw oprit parkeren.
Zo wordt de kans dat uw woning tijdens
uw afwezigheid overhoop wordt gehaald
drastisch verkleind.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
Horst aan de Maas
Besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Horst aan de Maas vastgesteld
America
Lorbaan 17
Vossenheuvel 7
Grubbenvorst
Sevenumseweg 4
Horst
Veld-Oostenrijk 13
Bremweg 6

Lindweg 4
Lindweg 12
Lottum
Houthuizerweg 28
Losbaan 42
Kaldenbroek 1C

Meterik
Dr. Droesenweg 2 en 4
Bergsteeg 1-3
Sevenum
Steinhagenstraat 32
Scheperstraat 28

Meerlo
Pilmus 6
Dorpbroekstraat 2

Swolgen
Legert 6
Generaal Dempsystraat 33a

Melderslo
Leeuwerweg ong.

Tienray
Boerenovenweg 6
Nehobolaan ong.
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Nieuwe bestuursleden
Rozenfestival
Stichting Rozendorp Lottum, de stichting die het tweejaarlijkse Rozenfestival in Lottum organiseert, heeft
nieuwe bestuursleden gevonden. Een maand geleden nog liet de stichting weten dat de editie van 2016 nog niet
zeker was, omdat zij met name een penningmeester zocht.

Themabijeenkomst

Wonen in Kronenberg
In het KJEM-gebouw in Kronenberg vindt maandag 3 augustus om
19.30 uur een bijeenkomst plaats met als thema wonen en jongeren.
Wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas is bij de
bijeenkomst aanwezig.
Deze avond is georganiseerd
door de dorpsraad in samenwerking met de jongeren. Omdat zij nu
onvoldoende mogelijkheden zien tot
het huren of kopen in Kronenberg,
zijn jongeren vaak geneigd weg te
trekken aldus de dorpsraad. Dit terwijl
ze liever zouden blijven als daar de

mogelijkheden toe waren. De dorpsraad en jongeren vinden het daarom
tijd om het gesprek aan te gaan
met de wethouder en de wensen en
mogelijkheden af te kaarten. Deze
bijeenkomst is vooral gericht op jongeren maar open voor alle geïnteresseerden voor wonen in Kronenberg.

Kapellerhof en Hof te Berkel

Geen behoefte wijkvereniging
Er blijkt nog geen behoefte te zijn aan een wijkvereniging voor de
wijken Kapellerhof en Hof te Berkel in Horst. Een groep bewoners van de
gebieden heeft in samenwerking met Dichterbij, De Zorggroep en
Synthese afgelopen juni een behoeftepeiling uitgevoerd.

Impressie van het Rozenfestival 2014
Het nieuwe bestuur van Stichting
Rozendorp Lottum bestaat uit voorzitter Jan Huijs, secretaris Lenny Martens,
penningmeester Christa Wagemans en
bestuursleden Marc van Helden, John
Egelmeers en Bob Obers. Voorzitter
Huijs: “De organisatie van een groot
evenement als het Rozenfestival
vraagt om een professioneel bestuur.
Dat bestuur hebben we nu gevonden
en samen met de diverse werkgroepen
en alle vrijwilligers gaan we de lijnen

uitzetten om de organisatie van het
Rozenfestival te vereenvoudigen en om
het evenement voor de toekomst te
waarborgen.”

Serieuze zorgen
Een maand geleden liet de stichting
weten dat de organisatie van het
Rozenfestival in gevaar dreigde te
komen door het ontbreken van een
penningmeester. Jan Huijs licht toe:
“We begonnen ons serieus zorgen

te maken over de toekomst van het
Rozenfestival. Gelukkig had een persbericht tot gevolg dat we vanuit diverse
hoeken tips en reacties kregen. We zijn
heel blij dat we nu een voltallig bestuur
kunnen presenteren en vol energie aan
de slag kunnen met de voorbereidingen.”
Het Rozenfestival 2016 met
als thema ‘Rozen uit de Kunst’
wordt gehouden van 12 tot en met
15 augustus.

Ons groeiende bedrijf heeft behoefte aan professionals die binnen hun vakgebied de
ontwikkeling van de organisatie waarborgen en daarom zijn wij op zoek naar een:

Gemotiveerde medewerker
m/v voor ons varkensbedrijf in Horst
Over de Van Asten Group
Van Asten Group is een innovatieve,
internationale onderneming die als doelstelling
heeft een kwaliteitsbig te produceren. We zijn
ambitieuzer dan ooit en samen met 180 collega’s waarborgen wij dit proces.
Checklist
• Ervaring in de varkenshouderij heeft
een voorkeur;
• fulltime;
• MBO/HBO werk- en denkniveau.

Jouw profiel
Je bent een flexibel en gedreven ingesteld
persoon die gestructureerd kan werken
en verantwoording kan dragen over een
kraamstal en/of dekstal met een eenheid
van 2.400 zeugen. Je bent in staat om zowel
zelfstandig te werken als in teamverband.
Wat bieden wij
• Diversiteit aan werkzaamheden;
• zelfstandige en uitdagende functie;
• ruimte voor groei en ontwikkeling;
• start op korte termijn;
• goede beloning en secundaire
omstandigheden.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en
past bovenstaand profiel bij je
neem dan gerust contact op met
Henry Vlemmix (Bedrijfsleider Ashorst) op
telefoonnummer: (06) 10 99 39 75 of mail naar:
henryvlemmix@vanastengroup.eu

Tevens bieden wij mogelijkheden voor BBL leerlingen

Buiten een mogelijke wijkvereniging om polste een aantal bewoners
ook of er behoefte was aan een
mogelijke burendagactiviteit. Uit de
resultaten van de behoeftepeiling
blijkt dat deze vragen te vroeg komen
voor de wijken, die nog volop in
ontwikkeling zijn. De groep inwoners

komt na de zomer weer bij elkaar om
zich te buigen over mogelijke nieuwe
plannen. De bewoners blijven ondanks
de negatieve uitkomst wel incidenteel
activiteiten organiseren voor en in de
buurt. Zo vond er afgelopen Pasen nog
een bewonersbijeenkomst plaats in
verzorgingstehuis Berkele Heem.

Uitbreiding rozen
kenniscentrum Lottum
Stichting Rozendorp Lottum wil haar Rozenkenniscentrum uitbreiden
met een overkapping. Zo moet er ruimte gecreëerd worden om groepen
voor rondleidingen te kunnen ontvangen. “Deze uitbreiding is eigenlijk
een eerste fase van een grotere aanbouw”, zegt voorzitter van de
stichting Theo Verheggen.
Het Rozenkenniscentrum trekt volgens Theo Verheggen veel bezoekers.
“We krijgen veel aanvragen van grote
groepen. Door ruimtegebrek kunnen
wij deze niet naar behoren ontvangen in ons centrum. Daarom staat
er momenteel een tent achter het
gebouw. Hier kunnen deze groepen
terecht voor rondleidingen.” Maar de
voorzitter geeft aan dat een tent niet
ideaal is. “Het is logischerwijze niet
voor alle weertypen geschikt. Daarom
hebben we nu bij de gemeente een

vergunning ingediend voor de bouw
van een overkapping.” Deze overkapping is volgens Verheggen echter nog
maar de eerste stap. “Wij wilden het
Rozenkenniscentrum in principe uitbreiden met een compleet ingerichte
aanbouw. Maar door het kostenplaatje
is dat momenteel nog geen optie.
Hopelijk hebben we in de toekomst
hiervoor wel genoeg middelen.”
Verheggen hoopt in de herfst met de
bouw te starten. “Dan moet de overkapping in het voorjaar klaar zijn.”

Vijfde editie
Walk 4 the Roses
De vijfde editie van de Walk 4 the Roses vindt dit jaar op zondag
6 september plaats. De opbrengst van deze wandeltocht van 20 kilometer
gaat naar de strijd tegen kanker.
De route van dit jaar is opnieuw
uitgezet door Stichting Landschap
Horst aan de Maas. De deelnemers
verzamelen en vertrekken vanaf
het Wilhelminaplein in Horst. De
lunch vindt plaats in Lottum. Tijdens
de route zijn er nog vier andere
rustplekken ingericht. De deelnemers
worden bij terugkomst onthaald op
het Wilhelminaplein. Als aanden-

ken ontvangen ze een speldje en
potroosje. Iedere deelnemer aan de
Walk 4 the Roses betaalt inschrijfgeld,
dat voor 90 procent naar wetenschappelijk onderzoek rondom het thema
‘huid’ gaat en voor 10 procent naar
het regionale doel Stichting Wens in
Beweging gaat. Voor meer informatie,
kijk op www.walk4theroses.nl of bel
het secretariaat op 06 46 42 65 50.
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Zomer in Horst aan de Maas
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.
Sommigen hebben hun koffers al gepakt en staan op het punt om met vakantie te gaan, naar Italië of Frankrijk. Anderen blijven thuis en genieten 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. Daarnaast hebben we elke week een gastcolumnist en vragen we inwoners van Horst aan de Maas naar hun favoriete plekje.

Het favoriete plekje van
Pierre van Helden
De eigen achtertuin, het bankje bij de dorpspomp of misschien wel de jongerenkeet. Iedereen heeft wel een
plekje in zijn woonplaats waar hij graag vertoeft. In deze aflevering het favoriete plekje van buuttekampioen Pierre
van Helden uit Melderslo.

Vakantiecolumn

Zomer

De redactie van HALLO Horst aan de Maas heeft een aantal inwoners gevraagd tijdens de zomermaanden een gastcolumn te
schrijven. Het thema: vakantie. Deze week de column van wethouder Ger van Rensch uit America.

Pierre van Helden (62) hoefde
niet lang na te denken toen hem naar
zijn favoriete plek in zijn woonplaats
Melderslo werd gevraagd. Hij komt nog
een tot twee keer per week bij zijn
ouderlijk huis aan de Massenweg. Als
hij voor het huis staat, omschrijft hij het
als een zwart-witfoto. Hij ziet nog alles
voor zich bij het huis, waar nu zijn broer
in woont.

Hechte familieband
“Vroeger was het een woonhuis
met aangrenzende koeienstal. We
woonden in het oude gedeelte. Daar
zaten varkens en een ander gedeelte
van het huis was de koeienstal”, vertelt
hij. Pierre heeft vijf zussen en een
broer. “We hebben een hechte familieband. Onze moeder is in december op
100-jarige leeftijd overleden, maar nu
nog komen we hier met de hele familie
bij elkaar.”
Het ouderlijk huis herbergt voor
Pierre veel herinneringen. “De verjaardagen, ieder jaar Sinterklaas vieren. Als
ik op deze plek sta, zie ik alles nog zo

voor me. M’n tante had daar een klein
huisje staan. Toen onze vader en moeder niet thuis waren, heeft m’n oudste
zus de solex van m’n tante gepakt en is
gaan rijden. Ze wist niet hoe ze moest
remmen en is tegen de muur van ons
huis tot stilstand gekomen”, lacht hij.
Voordat Pierre 22 jaar werd en
het ouderlijkhuis verliet, ging hij altijd
uit op zijn bromfiets. “Na het uitgaan
gingen we dan nog naar de frietkraam.
Als ik met m’n brommer dan daarna
de oprijlaan op kwam rijden, stond
moeder door het kleine raampje te
kijken waar ik bleef. Ze ging niet slapen
voordat we thuis waren”, herinnert
Pierre zich nog goed. “Over die herinneringen praten we met de familie nog
steeds veel.”
Als Pierre voor zijn ouderlijk huis
staat, beseft hij hoe belangrijk deze
plek voor hem is. “Hier ligt een groot
deel van mijn leven. We hebben
vroeger op de hooizolder verstoppertje
gespeeld en hier kwamen altijd veel
kinderen uit de buurt. We hadden
hier alle ruimte. De buurt kwam bij

Restaurantactie!

ons televisie kijken en wij waren een
van de eersten met een telefoon, dus
kwam iedereen bij ons thuis bellen”,
weet Pierre nog.

Prachtig dat mijn
broer hier woont
Naast spelen, werd er ook gewerkt
op de boerderij van ‘Gusse Handrie en
Boems Piet zien Trien’. “Zondags hielpen we met koeien melken en af en
toe de suikerbieten dunnen. Ik vind het
nog steeds prachtig dat mijn broer hier
nu woont. Anders zou ik het huis vanuit
de weg moeten bekijken. Nu kan ik
er helemaal omheen lopen en kan ik
stilstaan bij alle herinneringen, die op
deze plek boven komen.”
Het ouderlijk huis zal voor Pierre
altijd belangrijk blijven. “Hoe we
vroeger met de koeien door Melderslo
liepen, dat zal er nu niet meer bij zijn,
maar de volgende familiedag wordt
waarschijnlijk weer hier gehouden.
Hier ligt toch een stukje van onze
familiegeschiedenis.”

Als ik aan zomer denk, dan
denk ik aan vroeg opstaan, fietsen
naar de ‘aardbeienplak’ om daar,
luisterend naar en deinend op ‘In
the Summertime’ (tshu, tshu-tshu,
oeh!) zwoel en weelderig zoet
ruikende Senga’s te plukken.
Wedstrijden wie het kistje het
eerst vol heeft. Lappen vel
hangen na verloop van enkele
dagen van de schouders af, maar
aan het einde van de vakantie ga
ik met mijn zelfverdiende geld
muziek kopen!
Als ik aan zomer denk, dan
denk ik aan een schier eindeloze
route national, met af en toe
inhaalstroken, door een deinend
landschap met graan- en zonnebloemvelden, richting stokbrood
met Camembert, zilte stranden en
rotsachtige kustlijnen. De kinderen op de achterbank vol verwachting, in het vertrouwen dat we
over vier keer Sesamstraat op de
plaats van bestemming zullen
zijn. Zinderend asfalt maakt plaats

voor stoffige paden richting een
verfrissende branding. Spectacu
laire, soms riskante wandelingen
worden afgewisseld met spelletjes en veel, heel veel, leesplezier.
Als ik aan zomer denk, denk ik
aan samen thuis het houtwerk
een nieuwe verflaag geven terwijl
de Radio 2 Tourflits voorbij komt;
aan ons vergelijkend warenonderzoek yoghurtijs in Grubbenvorst,
Horst en Sevenum; aan het
zomerconcert van de fanfare met
openstaande deuren; aan lekker
frisse maaltijdsalades op de
veranda.
Ik denk aan zomer en kijk naar
buiten. Op het Wilhelminaplein
zijn de terrasjes vanmiddag goed
gevuld met mensen die samen
een glas drinken of een hapje
eten of gewoon wat zitten te
kletsen. Wat nou crisis, wat nou
politiek, wat nou bezuinigings
opdracht? De zon schijnt, de
mensen lachen en zijn gelukkig.
Het is zomer!

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Per volwassene menu,
één kindermenu GRATIS!
(Geldig tijdens zomervakantie zuid - t/m 12 jaar - restaurant)

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
www.nienshoreca.nl - Baarlosestraat 4 - MAASBREE - 077-465 2219

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190
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HALLO op vakantie . . .
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

... in Loulé
De schoonouders van André Manders uit Horst hadden hem en zijn gezin uitgenodigd voor een weekje
vakantie in de Algarve in Portugal. Ook broer en zus met hun gezin waren van de partij. “We hebben lekker
genoten van een heerlijke vakantie op een vakantieboerderij. Ook hebben we een uitstapje gemaakt naar
het plaatsje Loulé. Natuurlijk moest de HALLO mee!”

... in Barcelona
Monique Mous bezocht samen met haar moeder Mien Wijnands uit
Meterik Barcelona. Zij bezochten daar onder meer de beroemde Sagrada
Familia. Op de foto poseert Mien voor deze kerk.

... in Blanes
Jacqueline Peeters en haar partner Hans Pol uit Melderslo, brachten onlangs een vakantie door in het
Spaanse Blanes. Ze sloten met de vakantie een voor hen bewogen jaar af. Jacqueline leest op de foto de
HALLO voor de Sa Palomera. Deze rotsen geven het begin aan van de Costa Brava.

... op Kos
Ton en Nellie Peeters uit Horst brachten samen met hun zonen Ruben en Stijn een vakantie door op het
Griekse eiland Kos om te vieren dat Ruben en Stijn hun eindexamens afgerond hadden. De foto is gemaakt
bij de antieke opgravingen van Askiplieion op Kos. Op de achtergrond zijn Kos-stad en het Turkse vasteland te
zien.

... in Orlando
Christine en Geert Mulders uit America bezochten in mei samen met
hun dochters Astrid en Inge hun zoon Ferri in Orlando, Florida.
Ferri verblijft daar op de Disney campus voor een stage van
zes maanden. Tijdens hun bezoek aan de campus Vista Way Internship
vonden zij even de tijd om de HALLO Horst aan de Maas te lezen.
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Varen met HALLO

Crist Coppens

’Ik heb altijd goede zin’

Gehakt cordon bleu
4 stuks 5.50

Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op het veerpont.
Waar gaat de reis naar toe?

geldig
t/m zaterdag
1 augustus
2015

Bij aankoop van
150 gram Zeeuws spek

100 gram salade GRATIS

Verstand van lekker eten!
www.coppens.keurslager.nl

Geldig van 20 t/m 25 juli 2015

077 398 37 94

Hay Janssen (60) uit Lottum is
veermeester en bestuurt het veer
bij Lottum. Hij vindt het geweldig
onder de mensen. Vroeger had hij
een kantoorbaan, maar daar is hij
jaren geleden mee gestopt. “Alle
werkende mensen hebben weleens
stress, maar ik, sinds ik op het veer

vaar, niet meer. Ik ben geen jaartje
ouder meer geworden. Ik geniet
van de Belgische en Duitse toeristen
en heb altijd mensen om mij heen.
Af en toe zing ik, omdat ik ook bij het
shantykoor zit. Vooral ouderen vinden
dat geweldig. Ze vragen mij weleens:
heb je altijd goede zin? En dat klopt

inderdaad. Ik heb altijd goede zin,
want het is gewoon ontzettend leuk
werk. Geen dag is hetzelfde, je ziet
en komt van alles tegen en je kunt
lekker mensen kijken. Het contact
met mensen en de buitenlucht
maakt het varen met een veerpont
gewoon ideaal.”

‘’Pluk je eigen
blauwe bessen
voor €2,50 per kilo’’
Verse bessen voor €5,00 per kilo.

Naar Horst aan de Maas

’Dit is jeugdsentiment’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week bezoekers aan Horst aan de Maas.
Waarom bezoeken zij onze gemeente?

ELKE Donderdag
VANAF 23 juli tot 20 augustus
60 kraampjes, kinderprogramma’s, live muziek
en avondprogramma op het Wilhelminaplein

Zomerse markten
Van 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 4 augustus

Jaarmarkt
Van 9.00 tot 16.00 uur

Moeder Danielle (33) is samen
met haar zoontjes Davy (1) en Denny
(4) uit Blerick en hun oma Maria (61)
uit Velden naar Roeffen Mart gekomen
om lekker te ontspannen. Ze waren er
vandaag vroeg bij om een picknicktafel
in de schaduw te kunnen bemachtigen.
“Het is jeugdsentiment”, vertelt Maria.
“Ik kwam hier vroeger al met Danielle

en haar zus. Ik ben hier met mijn
oppaskinderen geweest en nu ben ik
er met m’n kleinkinderen. Dat is toch
geweldig. Het is nu misschien wel tien
tot vijftien jaar geleden dat ik hier
ben geweest, maar het is hier zo mooi
geworden. Niet alleen mooi, maar ook
groot. Ik kom hier zeker nog een keer
terug. Je ziet de kinderen zo genieten.

Ze spelen onderling met elkaar, terwijl
het eigenlijk wildvreemden zijn. Dat is
fantastisch om te zien. Davy kan nog
niet zelf spelen, maar Denny leeft zich
helemaal uit. Zijn favoriete toestellen
zijn het klimtoestel en de raceauto.
Als er een foto wordt genomen, wil
hij niet komen. Hij is te druk met
andere kinderen.”

uitgebreide weekmarkt met standwerkers,
kinderavontuur, live muziek
en gezellige terrassen!

Buitengewoon compleet!

16
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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

Evert Leijssen
16 jaar
Horst
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik houd van fatsoenlijke muziek met
goed gitaargeluid. De band Van Halen
vind ik erg goed. Metal bands als While
She Sleeps, Miss May I en Memphis
May Fire kan ik ook wel waarderen.
Hardstyle heb ik nooit zo leuk gevonden. In de tweede zei een vriend dat
ik hier maar eens naar moest gaan
luisteren. Toen ben ik metal bands op
gaan zoeken en bleek ik het helemaal
geweldig te vinden. Minder leuk is het
geluid van de laatste bel als je net een
beetje te laat bij het Dendron College
aankomt en je op dat moment realiseert dat je te laat bent. Dat is echt een
stom geluid.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
De Pontiac GTO Judge uit de film
The Dukes of Hazzard. Die vind ik erg
vet. Ik zag hem ooit op televisie toen
ik klein was en sindsdien heb ik hem
altijd al mooi gevonden. Hij is lekker

Grolsch of Geen 18, geen alcohol
Jupiler pilsener

retro. Qua kleur het liefst in het mat
zwart of lak rood, in combinatie met
chroom. Als ik hem nu zou hebben, dan
zou ik hem inwijden met een roadtrip.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
De allereerste keer dat AC/DC naar
Nederland kwam op 13 juli 1979. Toen
waren ze nog allemaal jong, zat er
nog veel energie in en was de band
nog compleet. Maar ik was nog niet
geboren. Het lijkt me echt wat hebben
om ze toen te zien spelen in een klein
zaaltje.
Wat is je favoriete uitgaans
gelegenheid in Horst aan de Maas?
Ik denk gewoon De Lange. Ik ga er
meestal met vrienden op een vrijdagavond naar toe. Eigenlijk is De Lange
niet echt speciaal, het is gewoon een
zaal, maar bijna iedereen gaat erheen.
Wat zou je nog eens overnieuw
willen doen of beleven?
Toen op Pinkpop de zanger van de
band John Coffey met één hand een
biertje uit de lucht ving, staand op
het publiek. Het biertje werd hem van
zeker vijftien meter afstand toegeworpen. Ik stond er ongeveer een meter

vanaf. Het zag er echt heel stoer uit.
Ik zou het graag nog eens willen zien.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik zelf naar mijn oma mocht wandelen. Mijn oma woont aan het eind
van de straat, maar ik was toen nog
best klein. Onderweg ging ik zomaar
picknicken in de greppel. Ik kan me nog
echt herinneren dat ik met een klein
rugzakje aan het lopen was.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Highway to Hell van AC/DC is het
nummer van mijn vader en mij. Ik was
heel jong toen ik het liedje voor het
eerst hoorde. Mijn vader vindt het leuk
om het keihard te draaien in de auto.
Vooral als mijn moeder erbij zit, ze
vindt het liedje helemaal niets. Ze zit
er dan altijd bij met een gezicht van
‘doe mij maar Guus Meeuwis.’ Als ik dit
nummer hoor, speel ik luchtgitaar op
professioneel niveau.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Met carnaval dit jaar had ik voor
mijn adjudanten geregeld dat er
buttons werden gemaakt met hun
eigen gezicht en naam erop. Ik wilde

laten zien dat ik ze erg waardeerde.
Dat vonden ze wel vet.
Stad of dorp?
Ik heb nu wat meer met een stad.
Ik droom echt van een grachtenpand in
Utrecht van vier verdiepingen hoog met
een balkon, hangmatje en alles erop
en eraan.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een festival ticket- en consumptie
printer. Dan kan ik gewoon intikken
wat ik wil of waar ik naar toe wil en
dan print dat ding het zo uit. Dat zou ik
wel kunnen waarderen. Copyright naar
Evert Leijssen, haha.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan voor Australië zou
gaan. Ik heb het altijd al een vet land
gevonden. Toen ik 12 was, heb ik met
mezelf afgesproken dat ik er naar toe
ga als ik klaar ben met studeren.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik mijn brommer ga verkopen.
Dus voor de geïnteresseerden, het
gaat om een blauwe Suzuki TSX, haha.
Ik vind hem leuk, maar het werd echt
een te dure hobby. Dus daarom doe ik
hem weg.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Gym heb ik altijd leuk gevonden.
Het is het enige vak waarvoor ik
fatsoenlijke punten kan halen.
Nederlands heb ik nooit kunnen waarderen. Ik vind het raar om een beetje
je eigen taal te gaan leren.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Die dag tijdens vakantie wanneer je
helemaal nergens meer om geeft. Dat
de grootste inspanning die je verricht
naar de koelbox en weer terug is.
Grapje, ik vind luie vakanties niet zo
leuk. Ik vind het chill om juist de hele
dag alleen dingen te doen die ik echt
leuk vind, zoals skateboarden, freerunnen en zwemmen. En dan verder
helemaal nergens aan denken.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik een hobbit willen zijn, uit
de film The Lord of the Rings. Ze komen
over als hele sympathieke wezentjes.
En ze leven in de Gouw, dus dan wil ik
maar al te graag een hobbit zijn.

Superdeals:

Krat met 24 flesjes à 25 of 30 cl of 16 flesjes à 45 cl
Maximaal 4 kratten per klant
13,69 – 14,19

aan
Evert Leijssen

9,49

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

Slagers
rundergehakt
Alle soorten
per kilo
5,98

Geldig van wo 29 juli t/m di 4 augustus 2015.

3,99

Hele zomer tijd voor BBQ; 3 bakjes 6,00

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

!”

“Wij wensen u een fijne vakantie

I.v.m. bouwvakvakantie is ons bedrijf gesloten
van 3 t/m 21 augustus.

Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

‘Vertrouwd
bouwen aan
kwaliteit!’

Ninja
Griendtsveen wordt
geteisterd door muggen. Véél
muggen. Mogelijke oorzaak is
de kunstmatige verhoging van
de grondwaterstand in de nabij
gelegen Deurnsche Peel. De
dorpsraad sluit een gang naar
de rechter daarbij niet uit. Ik
herken het probleem…
Muggen zijn verschrikkelijke,
bloedzuigende, wraakzuchtige
beesten. Het begint ’s avonds al.
Met een lekker kopje koffie
neem ik plaats op ons terras. Het
is nog heerlijk weer, dus ik houd
mijn jurkje aan. Fout numero 1.
Als ik langer dan 30 seconden
blijf zitten heb ik zo ongeveer al
vijftig muggenbulten op mijn
benen waardoor mijn benen
eruit zien als bubbeltjesplastic.
Dus besluit ik maar een lange
broek aan te trekken. Rustig sla
ik een tijdschrift open en
probeer ik te genieten. Proberen
ja, want om de seconde word ik
afgeleid door het irritant zagend
gezoem van muggen die
wanhopig op zoek zijn naar
lekker bloed. Dan ben ik er klaar
mee. Ik vlucht naar binnen en
besluit maar te gaan slapen.
Maar dan begint het pas. De
zoektocht naar muggen. Hierbij
geldt: je ziet ze niet, maar je
hoort ze wel. Honderd schietgebedjes, dertig keer vies citronella-spul op mijn huid smeren,
en veertig wanhopige slaappogingen verder, is het moment
der waarheid is aangebroken.
Bijna, écht bijna val ik in slaap
en dan… Bzzzz. Hij zit op mijn
gezicht. Met een soort ninjabeweging hoop ik de mug af te
schrikken en ik klap een paar
keer in mijn handen (wetende
dat ik hem nooit zal raken) om
hem te doden. Ik maak het licht
aan en sla hem, toch met een
soort ninja-beweging, in één
keer dood. Rust.
In plaats van een rechtszaak
kan de gemeente wellicht een
paar ninja’s naar Griendtsveen
sturen die dan alle muggen
doden. Lijkt mij een betere
oplossing.
Liefs,
Anne
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Natuurwandelvierdaagse

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

IVN De Maasdorpen organiseert van maandag 3 augustus tot donderdag 6 augustus een
Natuurwandelvierdaagse. Natuur- en landschapsgidsen nemen de deelnemers vier avonden op rij mee op pad door
natuurgebieden in Horst aan de Maas. Er wordt elke avond om 18.30 uur gestart met wandelen.

Kermis in Melderslo
In Melderslo was het tot en met dinsdag 28 juli kermis. Bezoekers
konden zich ook op zondag 26 juli in diverse attracties vermaken.
Verder was er een braderie en een kinderrommelmarkt. Daarnaast
waren er tijdens de kermisdagen diverse muziekoptredens in het dorp.

Op maandag gaan de deelnemers
onder leiding van de landschapsgidsen
van start in natuurgebied Kaldenbroek
in Grubbenvorst. Parkeren kan aan
de Broekeindweg bij de ingang van
Kasteel Kaldenbroek. De wandelaars
starten op dinsdag in de Elsbeemden.
Er wordt vertrokken vanaf de
laatste onverharde zijweg van de

Maasbreeseweg voor het viaduct over
de A67.
Woensdag wordt de Mariapeel
bezocht. De deelnemers vertrekken
vanaf de parkeerplaats bij de werkschuur van Staatsbosbeheer, Kamp
Mariaveen Evertsoord, aan een zijweg
van de Soemeersingel in Helenaveen.
Op de laatste dag wordt er afgesloten

bij het Schuitwater in Lottum. Er wordt
gestart in Theetuin de Roode Vennen
in Broekhuizen. Na de wandeling is er
de gelegenheid om na te praten in de
theetuin.
Aanmelden is niet nodig. De vier
wandelingen duren circa twee uur. Voor
meer informatie neem contact op met
Henny Grouls via 077 398 29 71.

Beatz & Bandz
Summerfestival Lottum
Jongerencentrum OJC Canix uit Lottum organiseert op vrijdag 31 juli, zaterdag 1 augustus en zondag 2 augustus
de derde editie van het Beatz & Bandz Summerfestival in Lottum. Op het festival treden regionale en internationale
dj’s aan op het Beatz podium en pop-, (hard)rock- en punkbands op de Bandz stage.

Nieuwe cursus voor vrijwilligers Horst en Venray
Servicepunt Jong & Oud van Synthese Horst en Match, Steunpunt
Vrijwilligerswerk Venray verzorgen in september de cursus HACCP. In deze
cursus leren deelnemers hoe te zorgen voor een optimale hygiëne.
De HACCP-code is de hygiënecode
voor alle organisaties die werken met
voedselbereiding. De nieuwe Voedselen Warenautoriteit controleert of
een organisatie zich hieraan houdt.
De nVWA heeft laten weten strenger
te gaan controleren bij buurthuizen,
eetpunten, sportkantines en dergelijke
instellingen. Deze cursus is voor
alle vrijwilligers die zich, op welke

wijze dan ook, bezighouden met
het bereiden en opwarmen van
voedsel. Het deelnemen aan de drie
cursusavonden en het afronden van
alle (thuis)opdrachten levert de cursist
een certificaat op. De cursus wordt in
Horst gegeven.
Voor meer informatie, kijk op
www.synthese.nl/cursussen-enactiviteiten

Maandag 3 augustus

Informatiemarkt
Op deze avond zullen verschillende
(zorg)ondersteunende partners, zoals
dagbestedingen, thuiszorgaanbieders en
mantelzorgondersteuning, zich presenteren en
uw vragen met betrekking tot hun specialisme
beantwoorden en toelichten.

Op het Beatz podium treden onder
anderen dj’s Sam O Neall, Kid de Luca,
Sergio Silvano en dj Styn op. Op de
Bandz stage zijn onder meer de bands
Tributör, Moon, Snowburner en Flash te
zien. Hier is ook plaats voor een aantal
akoestische optredens. Het podium

van de dj’s wordt 20 meter breed en
8,5 meter hoog en wordt voorzien
van een lichtshow en een geprogrammeerde eindshow met muziek,
verlichting en vuurwerk. De Bandz
stage bevindt zich in de tent en zal ook
aangekleed worden met een lichtshow.

Het festivalterrein beschikt dit jaar
ook over kluisjes en pinautomaten. De
bezoekers kunnen tot rust komen in de
tot huiskamer getransformeerde relaxhoek. Voor meer informatie over het
festival, kijk op www.beatzandbandz.nl
of www.facebook.com/beatzandbandz

Er is live-muziek van een muzikant van Erato en
ook voor een hapje en drankje wordt gezorgd!
Inloop: vanaf 19:00 uur
Einde: tot 21:30 uur
Locatie: ‘Mikado’ - Deken Creemersstraat 56, Horst
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Lezing Jan Geelen
in De Kantfabriek
In Museum De Kantfabriek in Horst geeft Jan Geelen op zaterdag
1 augustus een lezing. Tijdens de lezing genaamd ’Kant aan de hand’
vertelt Jan over zijn collectie, in het bijzonder over waaiers en zakdoeken,
en laat hij stukken zien.
Jan Geelen is sinds zijn 46e bezig
met kant. Hij volgde allerlei cursussen
en sloot de opleiding tot kantdocent
met succes af. Op vakantie bracht hij
voornamelijk bezoekjes aan antiekmarkten om hier kant te kopen en

dit eventueel te restaureren. Hij heeft
inmiddels een van de grootste kantcollecties van Nederland opgebouwd.
Na de lezing, die om 14.00 uur begint,
kunnen bezoekers samen met Jan de
expositie Liefde voor kant bezoeken.

anco lifestyle centre
steunt Erato
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie stelt
HALLO ze aan u voor.

Patrick Biermans directeur van anco
lifestyle centre: “Trots, trots en nog
eens trots zijn wij om nu ook ambassadeur en sponsor voor Erato te zijn.
In deze jachtige snelle tijd vergeten

we wel eens dat dit soort initiatieven
onmisbaar zijn. Met trots hebben we de
plaquette in onze entree opgehangen.
Erato … veel succes van het hele anco
lifestyle centre-team.”

Buttons maken in
Museum De Locht
Kinderen kunnen op zondag 2 augustus buttons maken in Museum
De Locht in Melderslo. Ze kunnen vanaf 13.00 uur aan de slag.
Bij het maken van een button worden dunne schijfjes berkenhout aan één
kant voorzien van een lijmlaagje. Hierop
mogen kinderen hun eigen figuurtjes
maken met behulp van kleine kraaltjes

of zaden van uiteenlopende vormen en
kleuren. Ook wordt de button voorzien
van een koortje zodat het om de hals
gehangen kan worden. Voor meer informatie kijk op www.museumdelocht.nl

Bijen culinair
In ’t Zoemhukske in Horst kunnen liefhebbers op zondag 2 augustus
weer komen proeven. Het Zoemhukske is dan open van 14.00 tot 16.00 uur.
Dit jaar is het thema smoothies
en shakes en de mogelijkheden die
dat allemaal biedt. Van de te proeven
smoothies en shakes zijn dan de recep-

ten verkrijgbaar. Ook wordt uitgelegd
hoe honing op diverse manieren te
gebruiken is. Ook de tuin is open voor
bezichtiging.
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

zondag
		

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
31 juli t/m 6 augustus 2015
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

09.45

Heilige mis

19.15

09.45

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

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

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

Broekhuizen

Wandeling met natuurgids
wo 5 augustus 14.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen en Theetuin
de Roode Vennen
Locatie: Theetuin de Roode
Vennen

Horst

Zomermarkt

vr 31 juli 20.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

do 6 augustus 12.00-16.00 uur
Locatie: Centrum

Lezing Jan Geelen
‘Kant aan de Hand’

Optreden Mirriam & Friends

za 1 aug 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

Optreden Simon Keats
zo 2 augustus 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

do 6 augustus 14.00-19.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Kronenberg

Themabijeenkomst wonen

MEGA Carbootsale

ma 3 augustus 19.30 uur
Organisatie: dorpsraad
Locatie: KJEM-gebouw

zo 2 augustus 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: het Peeldijkje

Lottum

Bijen culinair
zo 2 augustus 14.00-16.00 uur
Organisatie: Praktijkcentrum voor
Bijenteelt
Locatie: ’t Zoemhukske

Zomermarkt

Jaarmarkt

do 30 juli 12.00-16.00 uur
Locatie: Centrum

di 4 augustus 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum Horst

Handwerkcafé

Optreden Mirriam & Friends

vr 31 juli 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

di 4 augustus 10.30-13.00 uur
Locatie: Café de Lange

Beatz&Bandz
Summerfestival
vr 31 juli tot zo 2 augustus
Locatie: rijhal Hoogveld

Open tuin
zo 2 augustus 11.00-17.00 uur
Locatie: Horsterdijk 58

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

Vervolg voorpagina

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

woensdag
		

Rozenkrans

Roest is ondanks
nattigheid een succes

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Lottum
Meerlo

Melderslo
17.30

Swolgen

Sevenum

Merkwaardig genoeg heeft
Swinkels ook geluk met het slechte
weer. Zo zijn er volgens hem drie bussen met festivalbezoekers naar Roest
gekomen die eigenlijk hier niet zouden
zijn. “Zij waren op weg naar Welcome
to the Future Festival in Amsterdam
maar omdat dat niet doorging en ze
toch wel zin hadden in een feestje,
besloten zij om naar Grubbenvorst af te
reizen.”
Nieuw ten opzichte van vorig jaar
is het tweede podium. Het bevindt zich
tussen de maïs en is klein van stuk. Het
heeft hierdoor een intiem karakter. Op
dit podium is ruimte voor andere genres. Zo draait organisator Swinkels met
zijn alter ego Ivanho tijdens een lichte
regenbui drum and bass. Hij heeft alle
moeite om de apparatuur met een zeil

te beschermen tegen de regen. Enkele
bezoekers dansen ongestoord door.
Net als even verderop in een van de
zeecontainers. Die is net als vorig jaar
het toneel van Karaoke 3000. Hier kan
ongegeneerd meegezongen worden
met de meeste foute guilty pleasures.
Een tiental bezoekers doet dit dan ook
als iemand Haddaway met What is Love
opzet.

De stage tussen
het maïs is vet
Een van de bezoekers is Denny
Xhofleer uit Meerlo. Hij vermaakt zich
ondanks het weer prima. “Vooral de
stage tussen het maïs is heel vet.
Vorig jaar was het rond dit tijdstip
wel drukker, maar er zijn genoeg

mensen”, vertelt Denny. “Zonder die
containers waren we wel verzopen”,
voegt hij eraan toe.
Als Lucky Done Gone een halfuur
achter de draaitafels staat lijken de
weergoden toch vergevingsgezind.
De lucht klaart op en het zonnetje breekt zelfs voorzichtig door.
Het publiek komt uit haar schuilplekken en voegt zich op de ‘dansvloer’.
De zeilen rondom de het podium op
de mainstage gaan naar beneden en
de menigte, die inmiddels behoorlijk gegroeid is, komt steeds meer in
beweging. Langzaam wordt het donker
en komt de lichtshow tot zijn recht.
Dj’s Tim Hoeben, Cinnaman en afsluiter
Benny Rodrigues zorgen er in de laatste
uren van het festival voor dat alle
regen van de dag vergeten wordt.

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Alarmnummer

112

ma 3 augustus t/m
do 6 augustus, iedere avond
vanaf 18.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Horst aan de Maas

Bouwvakfeesten

zaterdag
		

Tienray

Verloskundige zorg

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Natuurwandelvierdaagse

Grubbenvorst

zondag

Agenda

service 19

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Hardhouten kozijnen,
iets voor jou?
Indien gewenst:
 volledig afgelakt
 beglaasd
 gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen”
en KOMO gecertificeerd

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 399 81 01  I www.beukenkozijn.nl
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Alles onder één dak: dames- en herenmode, accessoires,
schoenen, nachtmode, ondermode en huishoudtextiel.

Horst
aan de
Maas

Michelle
Courtens

ZOMEROPRUIM ING

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: zangeres en celliste Michelle Courtens,
geboren in Meerlo, maar tegenwoordig uit Amsterdam.
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Michelle woonde de eerste zeven jaar van haar
leven in Meerlo. Daarna verhuisde ze met haar
familie naar Wijk bij Duurstede, omdat haar stiefvader
daar werk kreeg. Haar vader bleef in Meerlo en
hem bezocht ze nog regelmatig in zijn huis aan de
Christinastraat. “Sinds twee jaar woont mijn vader
in Maastricht, dus sinds die tijd kom ik eigenlijk
niet meer in Meerlo”, vertelt Michelle. Aan het
huis in de Christinastaat heeft Michelle veel goede
herinneringen. “Eén keer in de twee weken kwam ik
een heel weekend naar mijn vader en mijn ouderlijk
huis in Meerlo.”

maken. Eerst speelde ze viool, later werd dat cello.
“Ik zong altijd al en op de middelbare school begon ik
muziek en zingen steeds leuker te vinden. Ik besloot
om auditie te doen voor het Conservatorium in
Amsterdam en werd aangenomen. Tegenwoordig heb
ik ook een eigen lespraktijk, waarbij ik zangles geef.
Nu ik in Amsterdam woon, kan ik andere plekken veel
gemakkelijk bereiken. Toch denk ik dat het voor mijn
carrière niet veel uit heeft gemaakt of ik in Meerlo
was gebleven of hier naartoe was gekomen. Als je
iets echt wilt en je gaat ervoor, dan maakt het niet uit
waar je woont.”

Deelname aan Eurovisie
Songfestival

Het heeft iets lieflijks

Michelle werkt tegenwoordig als zangeres en
muzikant, maar speelt ook in musicals. Mensen
kunnen haar kennen van haar deelname aan het
Eurovisie Songfestival in 2001. “Dat was heel heftig”,
vertelt ze. “Ik was pas 19, dus het was ontzettend
spannend voor me. Maar het gaf echt een kik om daar
op te treden en het heeft heel veel voor me gedaan.
Ik eindigde uiteindelijk heel laag, maar het nummer
Out on my own heeft wel in de Top 40 gestaan.”
Als celliste heeft Michelle veel bekende artiesten
begeleid, waaronder Jim Bakkum, Ellen ten Damme,
Xander de Buisonjé en Ilse de Lange.
Al van kleins af aan wilde Michelle muziek

Als ze aan Meerlo terugdenkt, dan mist ze vooral
het huis waar ze woonde. “Ik mis de rust en de stilte
die daar heerste. Meerlo is echt een dorpje, er was
in die tijd één café, één supermarkt. Er waren maar
weinig voorzieningen, maar zo’n klein dorpje heeft
ook iets heel lieflijks juist. Ik houd daar wel van.”
Het toppunt van haar tijd in Meerlo is voor Michelle
carnaval. “Ik mocht als kind al meedoen aan de
optocht, dat vond ik heel stoer. Sowieso was carnaval
echt een leuke tijd altijd. Iedereen kwam bij elkaar
over de vloer dan. Eigenlijk stond de deur het hele
jaar door letterlijk voor iedereen open. Graag zou ik
nog af en toe terug gaan naar Meerlo, maar nu mijn
vader daar niet meer woont, is er voor mij niet meer
zoveel om naar terug te gaan jammer genoeg.”

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 vacatures 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 melker – Vac. nr P003994
Voor de avondmelkbeurt. Heb je ervaring met melken en zoek je
een baan voor de avonduren? Het is een structurele baan.
Tractorchauffeur – Vac. nr P003785
Voor een teler van vollegrondsgroente. Je gaat alle voorkomende
tractorwerk doen. Mogelijkheden tot een vaste aanstelling!

Heftruckchauffeur – Vac.nr P003941 en P004953
Bij een opdrachtgever zoeken wij twee heftruckchauffeurs. Je zorgt
voor aanvoer van grondstoffen en bedient de productielijnen. Het
werk is in 2- en 3 ploegendienst. Bij gebleken geschiktheid volgt
een vaste aanstelling.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Simon Keats in Cambrinus
Simon Keats, het singer-songwriterproject van Paul Zoontjens, treedt op zondag 2 augustus op in café Cambrinus
in Horst. De toetsenist en zanger van de band The Kik is te zien op het Zomerpodium van het café. Het optreden van
het trio begint om 16.00 uur.
Paul Zoontjens stond eerder met de
band SUB op het podium van Cambrinus.
De band leidde echter geen lang leven
en Zoontjens maakte vervolgens zijn

opwachting in diverse andere bands,
waaronder dus de landelijk bekende
band The Kik. Voor Simon Keats brengt
hij nieuwe muziek ten gehore. Ook werk

uit zijn boek Mr. Nobody 370, dat hij
schreef naar aanleiding van een verblijf
van een maand in Los Angeles, zal hij
laten horen.
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