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’Kennedymars blijft
een leuke uitdaging’
Ger en Mia Hegger uit Meterik lopen dit jaar voor de vijfde keer mee aan de Kennedymars in Melderslo. Deze mars van 80 kilometer begint om 22.10 uur op
zaterdag 15 augustus en moet binnen 20 uur gelopen worden. “Het is ieder jaar weer een uitdaging, maar wel een erg leuke uitdaging”, vertellen Ger en Mia.

Zes nieuwe koopwoningen

Nieuwbouw Kronenberg
In Kronenberg komt ruimte voor zes nieuw te bouwen koopwoningen. De dorpsraad nam het initiatief om op
de locatie van de voormalige basisschool De Kroevert in eigen beheer te gaan bouwen.
De dorpsraad wil hiermee de
leefbaarheid en het prettige woonklimaat behouden in Kronenberg en
de sociale samenhang in de kern
versterken.

In eigen beheer
bouwen
Een week eerder organiseerde de
dorpsraad al een bijeenkomst met
wethouder Bob Vostermans voor
jongeren die graag in Kronenberg
willen blijven wonen, maar daar

geen mogelijkheden toe zien.
Het huidige woningbouwplan staat
hier echter los van, legt Piet Selen
van de dorpsraad uit.
“We zijn al langere tijd bezig met een
groepje mensen om hier betaalbare
woningen te bouwen en er hebben
zich al verschillende belangstellenden
aangemeld. De doelgroep voor deze
woningen is echter niet de jongeren.
Die zoeken eigenlijk nog een stapje
lager naar kleinere huurwoningen.”
De initiatiefnemers gaan de
woningen in eigen beheer bouwen,

van ontwerp tot oplevering. “Dat wil
zeggen dat de toekomstige kopers
een heleboel zelf gaan doen en dat
een groep enthousiaste opdrachtgevers gezamenlijk hieraan gaat
werken”, aldus Selen.

Bestemmingsplan
Gemeente Horst aan de Maas
stelt de bouwgrond aan de
Simonsstraat beschikbaar.
Selen: “De gemeente is nu bezig om
het bestemmingsplan te wijzigen,
zodat er woningen mogen staan.”

De 80 kilometer lange tocht begint
in Melderslo en voert door verschillende dorpen in Horst aan de Maas.
Een groot deel van de tocht vindt
’s nachts plaats en in ieder dorp zijn
posten waar rustig wat gegeten of
gedronken kan worden. Dat is ook
precies waar de Kennedymars in
Melderslo zich in onderscheidt vinden
Ger en Mia: “We hebben van verschillende mensen gehoord hoe goed de
organisatie hier is en hoeveel vrijwilligers meedoen. Echt het hele dorp
helpt mee.”

”We moeten wel
trainen”
Ger en Mia zijn fervente wandelaars en lopen vrij veel. Zo lopen
zij mee met de Wandeldriedaagse
in Horst en hebben ze het Pieterpad
getrotseerd. Toch is ook voor hen
ieder jaar de Kennedymars weer een

uitdaging. “We moeten er wel voor
trainen. Als we ongeoefend zouden
lopen, kunnen we daarna een week
niet omhoog komen van de bank”,
vertelt Mia. “Wij lopen van te voren
vijf zondagen 25 kilometer om te
oefenen,” vult Ger aan. “We hebben
rond deze tijd altijd twee verjaardagen
en daar gaan we dan heen wandelen.
Dan zoeken we een mooie route uit en
lopen er gewoon heen, en dan met de
familietaxi weer terug.”

Met zijn drieën
wandelen
Hun zoon Sjors loopt ook al
enkele jaren mee. “Toen Sjors zestien
werd, wilde hij ook meedoen aan de
Kennedymars. Wij vonden dat eigenlijk
niks, zo’n jonge jongen alleen ’s nachts
aan het wandelen. Maar hij zij toen:
‘Loop maar mee dan!’’, vertelt Mia.
Lees verder op pagina 18
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Oplossing voor
visverenigingen
Er is een oplossing gevonden voor de twee visverenigingen die door de
reactivering van de Oude Maasarm worden getroffen. HSV Grondel Geduld uit
Meerlo en Blitterswijck kan met enkele technische aanpassingen gebruik
blijven maken van de huidige visvijver. HSV Eendracht uit Broekhuizenvorst
gaat samen met HSV Willem Barendsz uit Lottum en krijgt twee nieuwe
vijvers aan de Haasendonkerweg in Broekhuizen.
“Dit heeft altijd onze voorkeur
gehad. Wij hebben hier een prachtige

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, Els Hekkenberg,
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

visvijver in een rustige en natuurlijke
omgeving. Zo’n locatie is uniek”, aldus
Paul Derikx, voorzitter van HSV Grondel
Geduld. Vanwege de reactivering van de
Oude Maasarm zal het gebied rondom
de visvijver de komende jaren vernatten. Een proef waarbij het waterpeil
tijdelijk op het toekomstige niveau is
gezet, heeft uitgewezen dat de vijver
met enkele technische maatregelen
bevisbaar kan blijven. Wel zal de vijver
gemiddeld eens in de tien jaar
overstromen.
HSV Eendracht uit Broekhuizenvorst
en HSV Willem Barendsz uit Lottum
verhuizen naar de Haasendonkerweg
in Broekhuizen. De locatie aan het
Lottumse Schuitwater wordt door
Staatsbosbeheer en in samenspraak
met HSV Willem Barendsz als vislocatie
opgeheven. Aan de Haasendonkerweg
ontstaan twee gescheiden vijvers: één
voor jongeren en één voor volwassenen.
Beide verenigingen leveren in deze
nieuwe situatie visruimte in, maar kunnen leven met de geboden oplossing.
Tot de nieuwe visvijvers zijn gerealiseerd kan HSV Eendracht gebruik blijven
maken van de huidige visvijver. Dat
geldt ook voor HSV Willem Barendsz:
in goed overleg met Staatsbosbeheer
is afgesproken dat het Lottumse
Schuitwater als visvijver blijft dienen
totdat de nieuwe vijver in Broekhuizen
opent. De verenigingen van Lottum en
Meerlo en Blitterswijck moeten uitwijken omdat er in het gebied tussen de
dorpen Ooijen en Wanssum grootschalige maatregelen genomen ter bestrijding van hoogwater. De Oude Maasarm,
die in 1996 werd afgesloten, gaat weer
open. Om het water af te voeren worden er ook nog twee hoogwatergeulen
aangelegd in Wanssum en Ooijen. Voor
deze maatregelen worden oude dijken
in het gebied doorbroken en zal twintig
kilometer aan nieuwe dijken gebouwd
worden. Deze ontwikkelingen bieden
weer ruimte voor een aantal andere
zaken. Rondom de hoogwatergeulen en
in de Oude Maasarm ontstaat bijvoorbeeld een natuurlandschap. Het project
bevindt zich momenteel in de planuitwerkingsfase, waarin onder andere een
Provinciaal Inpassingsplan wordt opgesteld. Medio 2016 start de uitvoering.

Jubileumweekend
met foodmarket
Harmonie Eten & Drinken in Lottum viert op zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus hun 5e verjaardag.
Er wordt een jubileumweekend georganiseerd met enkele activiteiten.
Het jubileumweekend wordt
geopend op zaterdag met een 80/90’s
party. Op zondag vind er tussen 14.00

uur en 22.00 uur een indoor foodmarket
plaats in de zaal van Café-Zaal
Harmonie. Hier kan men eten proeven

van de leveranciers van Harmonie Eten
& Drinken. Er werken diverse regionale
bedrijven mee aan de foodmarket.

Restaurant a Belle

Nieuw restaurant aan
Lambertusplein Horst
Er zijn plannen om een restaurant met wijnbar te realiseren aan het Lambertusplein in Horst. Onderneemster
Isabel Titulaer uit Horst opent hier als alles goed gaat haar restaurant met wijnbar genaamd a Belle volgend jaar in
maart.
Exploitant Titulaer heeft samen met
de eigenaar van het pand Van Rensch
een aanvraag ingediend bij gemeente
Horst aan de Maas. Zij hebben het plan
om het pand tussen Keurslagerij Crist
Coppens en Praedé Kappers een horecabestemming toe te wijzen. A Belle
wordt een restaurant in het hogere
segment, waar veel gerechten met
streekproducten bereid gaan worden.
Daarnaast komt er ook een wijnbar
en een terras op het Lambertusplein.
Op de eerste verdieping van het pand
wordt het mogelijk om te vergaderen. “Ook kunnen gezelschappen hier
terecht die graag apart dineren, denk
aan netwerkorganisaties of bruiloftsdiners,” vertelt Titulaer.
Titulaer probeert met a Belle haar

passie voor lekker eten en goede wijn
en haar organisatiekracht samen te
voegen. Titulaer: “Ik heb een gedrevenheid om het mensen naar de zin te
maken. Het is dan ook mijn droom om
een eigen horecazaak te runnen.” Ze
heeft net haar opleiding tot gastronoom en sommelier afgerond en weet
dan ook dat steeds meer mensen een
goed glas wijn kunnen waarderen.
Het eten zal Titulaer niet zelf gaan
bereiden, daarvoor is ze nog op zoek
naar een goede chefkok. De bedoeling
is om dan samen een menukaart op te
stellen.

Wijnbar
In het centrumplan Horst stelde
gemeente Horst aan de Maas eerder

vast dat het Wilhelminaplein het horecaplein van Horst zou worden en het
Lambertusplein een sport- en spelplein.
De komst van het nieuwe restaurant
strookt niet helemaal met deze beleidsvisie. Een woordvoerster van gemeente
Horst aan de Maas legt uit: “Wat betreft
de komst van restaurants zijn het niet
zo’n harde richtlijnen. Een restaurant in
het hogere segment past ook goed op
het Lambertusplein. Zo lang daar beleving is, komt dat ten goede aan het
dorp. Ook zien wij natuurlijk liever dat
een restaurant zich in een pand vestigt,
dan dat het leegstaat. Het is natuurlijk
niet de bedoeling dat een discotheek of
iets dergelijks zich vestigt op het plein,
dat soort horeca hoort echt thuis op het
Wilhelminaplein.”

Vergoedingen onderhoud
openbaar groen omlaag
De vergoedingen die stichtingen en verenigingen krijgen voor het onderhoud van openbaar groen gaan per
1 januari 2016 omlaag van 90 procent naar 75 procent van de aanneemsom van de reguliere markt. Dit is een
direct gevolg van de bezuinigingen die de gemeente Horst aan de Maas moet toepassen.
Het is het eindresultaat van de
overgangsregeling die in 2014 werd
ingezet. Dit jaar ontvangen beheergroepen 90 procent van de aanneemsom van de reguliere markt, voor het
onderhoudsjaar 2016 wordt dit dus
75 procent. Gemeente Horst aan de
Maas is niet bang dat beheergroepen

zich nu terugtrekken. “Wij zijn van
mening dat de beheerders het doen
voor hun dorp, wijk of omgeving. Niet
voor het geld. Het kan inderdaad zijn
dat er verenigingen afvallen, dat is dan
heel jammer”, aldus een woordvoerster
van gemeente Horst aan de Maas.
Gemeentelijke budgetten staan

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

Tien-rittenkaart zwemmen
incl. consumptie

ZIJN ZE GEK GEWORDEN?
€50,00

€25,00

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

www.halloaanbieding.nl
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Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
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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.

al een tijd onder druk. Dit geldt ook
voor de budgetten voor het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte
en meer specifiek, het openbaar
groen. Beheerders van het openbaar
groen kregen voorheen een vergoeding die hoger lag dan de prijzen van
de reguliere markt.

LAATSTE WEKEN!

2E ARTIKEL €1,00
KORTING OVER KORTING

*geldig op reeds afgeprijsde artikelen
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl
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Op weg in Horst aan de Maas

‘We zijn zelfs al uitgenodigd’
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 Trudy en Dieter uit Broekhuizenvorst en
de Poolse Angelika.

nieuws 03

Beroep tegen komst
tankstation ongegrond
Het beroep dat een nertsenfokkerij aan de Romerweg in Sevenum en
een andere omwonende indienden tegen de komst van een tankstation
in het Klaver 8-gebied aan de Erik de Rodeweg is ongegrond verklaard.
Dat oordeelde de Raad van State op woensdag 5 augustus.
De gemeenteraad van gemeente
Horst aan de Maas stelde in september vorig jaar het bestemmingsplan
Klaver 8 vast, waarna het college een
omgevingsvergunning verleende voor
het realiseren en gebruiken van een
tankstation met horecagelegenheid aan
de Erik de Rodeweg in Sevenum in het
Klaver 8-gebied. Tegen deze besluiten
van de raad en het college gingen de
nertsenfokkerij en de omwonende op
dinsdag 23 mei in beroep.
De nertsenfokkerij aan de
Romerweg in Sevenum stelde dat haar
belangen onvoldoende zijn betrokken
bij de vaststelling van het bestemmingsplan Klaver 8. De ontwikkelingen
in Klaver 8 zorgen volgens de fokkerij
voor lichtstraling die het bioritme
van de nertsen verstoort. Dit heeft
negatieve gevolgen voor de voorplanting van de nertsen. De Raad van
State stelde vast dat de lichtuitstraling
en –hinder juist gaan afnemen door de
nieuwe ontwikkelingen in Klaver 8 en
verklaarde dit beroep daarom onge-

Trudy en Dieter Achten doen
sinds een tijdje mee met het
koempelproject dat zorg- en
welzijnonderneming Synthese sinds
mei gestart is. Hierbij worden Poolse
arbeidsmigranten gekoppeld aan
Nederlandse maatjes om zo tot
beter contact en wederzijds inzicht
te komen. Trudy en Dieter Achten
gaven zich op voor het project en
zijn nu koempel van twee Poolse
vrouwen uit Horst. Vandaag is de
29-jarige Angelika aanwezig om te
vertellen over het project.
“Wij wilden heel graag de Poolse
mensen hier in de buurt op weg helpen”, vertelt Trudy. Ook voor Dieter
was dat de belangrijkste reden. “Het
leek me leuk om iemand op sleeptouw te nemen en wegwijs te maken
in de omgeving. Verder werk ik bij
de Belastingdienst en kom ik veel in
aanraking met Poolse mensen. Voor
mij is het dus ook heel handig, want
ik kan de taal een beetje leren.”

Iemand op
sleeptouw nemen
Angelika: “Ik kwam acht
jaar geleden voor het eerst naar
Horst om stage te lopen bij een

aardbeienbedrijf en sinds die tijd ben
ik hier gebleven. Ik ben gestopt met
mijn studie Psychologie en Sociologie
in Polen, omdat in Polen gewoon geen
werk te krijgen is. In Nederland pluk ik
aardbeien en krijg ik veel beter betaald
dan thuis.” Haar zusjes wonen allebei
in de buurt van Horst, dus die ziet ze
nog regelmatig. Ongeveer twee keer
per jaar keert ze terug naar Polen, naar
haar ouders. Angelika hoorde van het
koempelproject via een Poolse vriendin
die ook meedeed aan het project.
Omdat ze graag beter Nederlands wilde
spreken, gaf ze zich op. Hoewel het
interview in het Engels plaatsvindt,
probeert ze met Dieter en Trudy zoveel
mogelijk Nederlands te praten. Trudy:
“Omdat ik minder goed Engels spreek,
moeten Angelika en ik soms met
handen en voeten communiceren. Maar
dat gaat heel goed en we kunnen het
prima met elkaar vinden. Ik leer zelfs
Poolse woordjes, zoals ‘dziękuję’, wat
dankjewel betekent. Alleen zeg ik altijd
‘drie koeien’, daar moet Angelika dan
weer heel hard omlachen.”
Samen barbecueën, fietsen,
woordjes vertalen, Angelika, Dieter en
Trudy hebben al van alles ondernomen.
Trudy: “Binnenkort gaan we ook
nog een keer samen koken.” Gasten

uitnodigen voor een etentje gaat in
Polen volgens Dieter echter anders dan
in Nederland. “In Polen koken mensen
extra veel als ze iemand hebben
uitgenodigd, zodat ze achteraf ook
alle restjes mee kunnen geven aan de
gasten.” Verder zijn er eigenlijk niet
zoveel verschillen tussen de Poolse
en Nederlandse cultuur, denkt Trudy.
“Alleen leven we hier in Nederland
veel meer met een agenda. Als je
ergens koffie wilt gaan drinken,
moet je wel eerst even bellen of het
uitkomt.” Angelika knikt. “In Polen hoef
je geen afspraken te maken, je gaat
gewoon naar je vrienden toe en dan
ben je altijd welkom.”

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Trudy en Dieter verwachten dat
ze na het koempelproject, dat nog
een paar maanden duurt, ook nog
contact zullen houden met Angelika.
Trudy: “We zijn zelfs al uitgenodigd om
met onze camper naar Polen te komen,
dus zo goed kunnen we het al met
elkaar vinden.” Het koempelproject van
Synthese duurt tot het einde van het
jaar. Na de zomervakantie wil Synthese
starten met nieuwe koempelkoppels,
maar hiervoor zijn nog veel nieuwe
vrijwilligers nodig.

Op de A73 is vrijdagochtend 7 augustus een caravan gekanteld tussen Grubbenvorst en Horst. De rijbaan lag
hierdoor bezaaid met allerlei spullen uit de caravan. Rond 13.00 uur stond er ruim 7 kilometer file als gevolg van
het ongeluk.
kantelde. In de personenauto zaten
een man, een vrouw en een kind,
meldt de politie. Geen van hen raakte
ernstig gewond, maar de vrouw is
voor controle naar het ziekenhuis
overgebracht.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Nieuwe vrijwilligers

Caravan gekanteld op A73
Het ongeluk ontstond doordat de
automobilist abrupt moest remmen
toen het verkeer stilviel. De bestuurder
van de vrachtwagen kon hier niet
meer op tijd op reageren en botste
achterop de caravan, die vervolgens

grond. Ook het betoog van de fokkerij
over een geuronderzoek dat niet correct
uitgevoerd zou zijn, werd ongegrond
verklaard.
Een andere omwonende van het
toekomstige tankstation ging in beroep
tegen het besluit van het college om
een omgevingsvergunning te verlenen
die de bouw van het tankstation mogelijk maakt. Deze omwonende betoogde
dat de aanleg van groenstroken tussen
zijn grond en het tankstation niet goed
in het bestemmingsplan is opgenomen,
omdat er geen regels zijn gesteld aan
de afmetingen hiervan. Hier oordeelde
de Raad van State dat de omwonende
gelijk had en dat de gemeenteraad
deze afmetingen duidelijker in het
bestemmingsplan moet opnemen.
Daarnaast betoogde de omwonende
dat het geluidsonderzoek voor de
omgevingsvergunning niet correct is
uitgevoerd en dat het tankstation hoger
zou worden dan in de vergunning is
vastgesteld. Beide betogen zijn ongegrond verklaard door de Raad van State.

De vrachtwagenchauffeur bleef
ongedeerd. De vrachtwagen liep
lichte schade op en de auto met
caravan waren beide total loss.
Rond 14.10 uur werd de rijbaan
weer vrijgegeven.

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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Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze,
beater verleeze dan det ge ’t noeit het gehad.
Rowwen Hèze
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn zorgzame leven
voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ‘ozze pap’ en onze opa.

Gerardus Lambertus (Sraar) Albers
echtgenoot van

Riek Albers - Janssen
* 28-02-1941

† 11-08-2015

Karianne en Raymond
Maarten
Jeroen
Derkje
Harald en Patricia
Correspondentieadres:
Lambertusstraat 33
5866 AM Swolgen
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Sraar te nemen
op vrijdag 14 augustus van 18.30 tot 20.00 uur in Afscheidshuis
’t Pastoersweike, Bosweg 5, Swolgen.
De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 17 augustus
om 12.00 uur in de aula van Crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Een speciaal woord van dank aan de verzorgenden van
de Zorggroep en de Huisartsenpraktijk Meerlo voor hun liefdevolle
zorg gedurende de laatste maanden van zijn leven.

Diep geschokt en intens verdrietig zijn wij door het
plotselinge overlijden van onze broer, schoonbroer en oom

Eenvoud is het kenmerk
van het ware

Geboren

Frans van Dijk

5 augustus 2015
Dochter van
Leon Horsten &
Moniek Janssen
Pieter Belsstraat 36
5961 DW Horst

echtgenoot van

Paula van Dijk-Reutelingsperger
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Paula
Rien en Marjo
Aisla en Grad, Lies
Irina en Dave, Yara, Luka, Dani
Tim en Steffie, Guusje
Monique en Pierre
Viv en Jac
Maloe en Roy

Venlo, 10 augustus 2015
Hombergerweg 32, 5973 PG Lottum
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 15 augustus 2015
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk om 10.15 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Frans is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u vrijdag van 18.30 tot 19.15 uur
afscheid van hem kunt nemen.

					3-kurven in een mensenleven
					- dat wat een mens meent geweest te zijn
					- dat wat hij heeft willen zijn
								en
					- dat wat hij werkelijk was!
Margueritte Yourcenar

Bep Postel
* Kerkrade 15 juni 1929

† Horst 8 augustus 2015

Piet van Enckevort

Familie Postel
Vrienden en kennissen van Bep

Familie van Enckevort
Familie van den Munckhof

Correspondentieadres:
Europalaan 3, 6361 CV Nuth

Kronenberg, 4 augustus 2015

Het afscheid wordt gehouden op vrijdag 14 augustus
om 11 uur in de aula van crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30, 5927 PB Venlo.

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

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.
H. Clara. Bid 9 dagen bij een brandende
kaars 3 weesgegroetjes tot de H CLARA
en vraag 2 dingen die haast onmogelijk
zijn. Laat de negende dag kaars geheel
opbranden en plaats advertentie. U zult
verhoord worden.

Samenkomst vanaf 10.30 uur in de ontvangstkamer van het
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Geen bloemen.

Te koop koffieboeketjes
€ 2,- per bos.
Veldboeketten op bestelling.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America.
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.

Te koop: potgrond, bemeste
tuinaarde en siertuinbemesting.
Div. soorten zand. Puin storten.
G. Hoeymakers Grondwerken
06 53 47 28 07.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

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

Iva



Welkom thuis lieve kleine man!
Wat zijn we trots op jou!

Vigo
5 juni 2015
Zoon van
Geert van der Sterren
en Daisy Litjens
broertje van Dana
De Hees 38
5975 NM Sevenum

Geboren

Mekx

8 augustus 2015
Zusje van Lennon
Dochter van
Ray en Ruuth
Groothuis-Vervoort
Vinkenstraat 38, 5961 XD Horst

Geboren

Quinn
7 augustus 2015
Zoon van
Jeffrey en Milou
Cox-Rutten
Zwingellaan 12
5962 BD Melderslo

Geboren op
3 augustus 2015

Sylke

Dochter van
Michiel Wismans
en Renée Houben
Van Renessestraat 7
5975 SN Sevenum
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat 64,
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Gevraagd loop-/sloopauto’s, ook
bussen, alle merken.
Hoofdzakelijk oudere modellen t/m
bouwjaar 2005. RDW erkend.
Tel. 06 54 97 63 59.

17-08-1955

17-08-2015

60 jaar getrouwd

Mie JanssenWismans
en
Lei Janssen
Wij vieren het feest
in familiekring.
Librije 9, 5961VG Horst

politiek
nieuws 05
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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.

Dat krijg je door gebrek aan ambitie: BOA’s in de knel
Gebrek aan visie en ambitie was het verwijt van D66 aan de burgemeester bij het voorstel van het college twee jaar geleden naar aanleiding van de
uitwerking van de Drank en Horecawet. Geen ambitie ten aanzien van het
tegengaan van zowel alcoholgebruik als het handhaven van de regels. Een
klein beetje geld van voorlichting naar handhaving.
De coalitie wilde in deze periode
extra aandacht voor het alcoholgebruik
en zie: weer hetzelfde verhaal.
Geen ambitie. Eerst terugtrekken van
een voorstel, dan een opiniërend
debat. Resultaat? Niets verbeteren,

Het resultaat zien we in het artikel
in Dagblad de Limburger van 7 juli.
Aan het woord is Eric Janssen van
café-zaal De Lange. Hij had een paar
BOA’s naar de gang getrokken. “Hij was
heel alert op zijn klanten.” Maar niet
op BOA’s: eerst eruit trekken en dan
was alles dat het college kon verzinnen.
vragen. Hij heeft zijn excuses aan de
Nieuw voorstel: hetzelfde voorstel met
wat andere berekeningen. Weer onder de burgemeester aangeboden. Hij deed
het verder ook best wel goed, vond hij,
maat dus. Zelfs de motie voor een alcowant een bekeuring had hij ook nog
holvrij gemeentehuis ging de coalitie te
nooit gehad. Waarschijnlijk ook nog
ver, “Alcohol moest daar toch kunnen?”.

nooit eerder een echte controle en dan
wordt een bekeuring ook moeilijk.
Zie hier de kracht van het handhavingsbeleid van ons college en de
verantwoordelijke bewindspersoon.
Janssen moest bij de burgemeester op
het matje komen. Daar zal hij hevig van
geschrokken zijn. Een waarschuwing van
de burgemeester, dat is niet niks, toch?
Zomaar een standje. Het zou de burgemeester gesierd hebben als hij zelfs
nog bij een eventueel verder onderzoek

voor zijn BOA’s was gaan staan en
nadrukkelijk zijn steun voor hen had
uitgesproken. Burgemeester? Geen
commentaar! Misschien was de opmerking over gebrek aan ambitie en visie
toch niet zo ver naast de waarheid.
Wij zijn van mening dat als er regels
worden afgesproken, deze ook moeten
worden nageleefd en niet op een wijze
van “het moet toch kunnen”.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Respijtzorg prioriteit binnen de WMO
‘Op zoek naar de goede oplossing’, kopte dagblad de Limburger
afgelopen week in een artikel over de WMO in Horst aan de Maas. Net zoals
het artikel terecht omschrijft, geloven wij als PvdA in de zelfredzaamheid
van onze inwoners. Mits randvoorwaarden zoals respijtzorg voor mantelzorgers goed zijn geregeld. Een uitdaging om bij stil te staan. Zeker in een tijd
dat velen van ons op vakantie gaan, terwijl vele anderen dit niet kunnen.
Soms omdat ze de zorgplicht hebben over een zieke geliefde of familielid.
In Nederland kennen we 2,6
miljoen mantelzorgers die lichte tot
zware zorg verlenen. Soms voor korte
duur, soms jaren lang. In Horst aan de
Maas kennen we ruim 400 geregi-

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Private Label Meubelatelier
Voor het herstofferen of repareren
van bank, stoel, boot of caravan bel
06 24 17 27 94
Te huur kantoorruimte 52 m2
in centrum van Horst.
Reacties aan Straten Beheer BV,
tel. 077 398 86 49.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, nectarine, perziken,
druiven enz. Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
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.
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
Te koop blauwe bessen,
tevens zelf plukken na tel. afspraak.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 06 58 86 32 52.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

streerde mantelzorgers.
Daarnaast kennen we ook nog een
groot aantal mantelzorgers die niet
geregistreerd staan, de zogenaamde
stille mantelzorgers.

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.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Vermissing van onze papagaai Pico.
Weggevlogen op 2 augustus grijze
papegaai met rode staart, vanuit Gelderdijk 32 Sevenum richting Toverland en Kronenberg. Tel.
077 851 59 96.

Als gemeente doen we ons best
om met deze zorgende mensen in
contact te komen. Bijvoorbeeld tijdens
jaarlijks georganiseerde bijeenkomsten
en Mantelzorg- en Chronisch ziekendagen. Ook onze gebiedsteams proberen
het niet gebruiken van respijtzorg tegen
te gaan. Maar het lukt maar deels deze
groep te bereiken. Vaak vinden mensen
de zorg voor een geliefde vanzelfsprekend. Soms is er een gevoel van
schaamte. Maar ook voor deze groep is
respijtzorg van groot belang!

Want wie neemt deze zorg over
als men even weg wilt of weg
moet? Soms maar voor een dagdeel.
Mantelzorg is topmanagement met
nooit een onbeschreven plekje in een
overvolle agenda. Een mantelzorger
heeft net als ieder ander soms even
lucht nodig, want anders verdrink je
onherroepelijk in deze zorg.
Een aantal jaar geleden liep het
pilotproject ‘Respijtzorg’. Een pilot met
goede resultaten. Wat is er met de pilot
gebeurd? Want bijvoorbeeld respijtwee-

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
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huis! Tel. 06 53 88 61
01 (Pascal van Kempen-Sevenum).

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Te huur in centrum Horst opslagruimte
65 m2 geisoleerd en vorstvrij, roldeur,
eigen toegang. 200,00 euro maandelijks
opzegbaar. Info: 06 53 15 47 93.
Aardbeienplanten, groente-, prei pl.,
leibomen 39.75 euro 350 cm, vaste
planten, sierbomen, heesters, hagen,
de laagste prijzen vaak 60-70%
goedkoper bezoekadres Meterik.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Opruiming Van Hout & Janssen
Piet Mondriaanstraat 1, Deurne
Aanbiedingen uit voorraad leverbaar,
dus snel in huis. Ruime keuze
(hoek)banken, (relax)fauteuils, woonprogramma’s en slaapkamers. Koopzondag 16 augustus. 12.00-17.00 uur.
Te huur garagebox in centrum
van Horst aan de Loevestraat.
Tel. 06 14 81 64 51.
Pedicure aan huis. Complete
voetbehandeling bij u thuis. Gewone
voet, geen extra kosten. Maximale
behandelingsduur 45 minuten.
Dit voor € 25,- Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38. Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven.
Te koop luxe zwarte scooter (blauwe
kentekenplaat), type Firenze Santini.
Z.g.a.n., nog niet ingereden. Nieuwprijs
€ 1.550,-; vraagprijs € 950,-Tel. 06 24
18 32 74.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

kenden hebben hun nut bewezen.
We kunnen niet om deze vorm van
zorg heen en moeten beseffen dat
een mantelzorger geen houdbaarheidsdatum heeft. Ze verdienen deze
extra aandacht en respect.
Als PvdA maken we van respijtzorg een prioriteit binnen de WMO.
Ons doel is gezond en zelfredzaam
zijn en blijven.
Truus Knoops-Kersten,
PvdA Horst aan de Maas

winkel&bedrijf 01
Verloren paarse leesbril.
Tel. 077 398 50 93.

Ad ve rtorial

Tandartspraktijk J.G.M. Bielen

Mededeling aan
patiënten
Door onverwachte omstandigheden heb ik moeten besluiten om per
1 september te stoppen met mijn praktijkwerkzaamheden.
Wij hebben in goed overleg
met de medewerkers van
tandartspraktijk Heldens- in
’t Zandt kunnen bewerkstelligen
dat zij bereid zijn onze patiënten
over te nemen. De afspraken in
augustus blijven zoals ze zijn, met
betrekking tot de lopende afspraken
in september en oktober wordt
u persoonlijk gebeld. Inschrijving
bij de tandartsenpraktijk Heldensin ’t Zandt kan via de website
www.heldens.tandartsennet.nl,
u kiest dan de optie ’inschrijven’
en volg daar de instructies.
Een andere mogelijkheid is om
uw gegevens door te geven via

VO OR AL UW

praktijk@tandartsheldens.nl
Op een later tijdstip wordt u
teruggebeld. Om de geleidelijke
overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen verzoeken wij u dringend
deze prakijk niet te bellen. Besluit
u naar een ander praktijk te willen
overstappen of heeft u vragen, laat
het ons dan via ons praktijknummer
077 398 34 18 weten, spreek
eventueel een boodschap in, u wordt
dan door een van ons teruggebeld.
Rest ons u te danken voor het
in ons gestelde vertrouwen in de
afgelopen 36 jaar.
Jacques Bielen
Maria Bielen - van den Broek

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

FS
TH U IS- & BEDRIJ

FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

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

Ingezonden brief

Demonstratie: Wij zijn het megazat
Milieudefensie organiseert zaterdag 29 augustus samen met diverse
organisaties (waaronder vereniging Behoud de Parel) een grote
demonstratie tegen de intensieve veehouderij en de gevolgen die de
industrie heeft voor dieren, de volksgezondheid, het klimaat en de
wereldvoedselverdeling. De demonstratie vindt van 13.00 tot 16.00 uur
plaats op het Malieveld in Den Haag.
Het is belangrijk om bij deze
bijeenkomst aanwezig te zijn.
Zeker omdat de grootste megastal
van Nederland in onze gemeente

gepland staat. Wij roepen u op om
met ons mee te gaan naar Den Haag.
Meer informatie over de demonstratie
en over hoe u zich aan kunt melden

voor de demonstratie kunt u vinden
op de website van Behoud de Parel.
Nederland telt 120 miljoen dieren:
zie jij ze weleens? Nergens houden
we meer dieren per hectare landbouwgrond dan in Nederland. Velen
van deze 120 miljoen landbouwdieren
staan in megastallen. Dieren in een
megastal komen nooit buiten, kunnen
niet wroeten en zien (vrijwel) geen
daglicht. Deze manier van veeteelt

heeft weinig meer met landbouw te
maken. De veehouderij in Nederland
zorgt voor een mestoverschot, luchtvervuiling, stank, problemen met
de volksgezondheid én megastallen
tasten ons landschap aan. Wereldwijd
draagt de veehouderij voor 20 procent
bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De grootschalige teelt van veevoer legt bovendien een groot beslag
op landbouwgrond. Zo is de sojateelt

in Zuid-Amerika verantwoordelijk
voor de kap van regenwoud, uitputting van de bodem, vervuiling door
landbouwgif en landroof. Reden
genoeg om 29 augustus mee te
gaan naar het Malieveld in Den
Haag.
Marlotte Bakker,
vereniging Behoud de Parel
Grubbenvorst

Ingezonden brief

Zwembad De Berkel aantrekkelijk houden
Wekelijks maak ik op donderdagavond met vele anderen gebruik
van zwembad De Berkel om baantjes te zwemmen en daarna nog
heerlijk te ontspannen in het warmere bad en bubbelbad.
Maar in week 32 en 33 is
zwembad De Berkel alleen geopend
op woensdag, zaterdag en zondag.
Dit betekent dat zwembad De Berkel
dan vier dagen in die twee weken
gesloten is. Vanwege personeelste-

kort in de vakantieperiode. Vreemd,
want zelfs in deze vakantieperiode
maakt toch weer een mooi aantal van
ruim veertig personen gebruik van het
zwembad op donderdagavond.
Dit is de eerste keer dat we het op

deze manier meemaken. Vooralsnog
kunnen we het alleen maar accepteren,
we hebben geen andere keuze.
Toch vraag ik me af of er geen andere
oplossing te vinden is om het personeelstekort op te vangen tijdens de
vakantieperiode. Het zwembad dagen
sluiten, geeft geen goede uitstraling.
Er zullen ook beslist teleurgestelde
mensen aan de gesloten deur heb-

ben gestaan. We gunnen iedereen
zijn vakantie. Maar het moet voor de
gemeente toch mogelijk zijn, zoiets zo
te organiseren dat sluiting niet nodig is.
Men wil toch geld verdienen?
Soms komt de ondeugende
gedachte bij mij boven dat de
gemeente met opzet zwembad
De Berkel met een afnemend aanbod,
met vreemde gaten in het rooster en

met onlogische sluitingen onaantrekkelijk wil maken. Dan kan ze straks
zeggen dat het allemaal economisch
niet meer haalbaar is en dat er toch
echt een andere oplossing, lees een
ander zwembad , moet komen. Of is
die gedachte te ondeugend?
Ria Kusters,
comité ’t Zwembad mót bliêve
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Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:
* D e ze

Bootcamp Power

My-LifeSlim

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Toffedag.nl

FotoID

Toffe Dagstrand

Het Aardbeienland

TVI Computers

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Het Maashotel

VARG Outdoor & Travel

www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Americaanseweg 8, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst

g en.

Museum de Kantfabriek

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

biedin

Boerderijwinkel Lenders

Dorperpeelweg 1, America
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Lunchroom Lekker Gewoën

Maasbreeseweg 1, Sevenum

c ties e

Blauwebessenland

dere a

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Groenewoudstraat 1, Horst

Steenstraat 2, Horst
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HUIS van de STREEK

Venrayseweg 11, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg

niet ge

anco lifestyle centre

ding is

Hof van Kronenberg

www.anbise.com, Sevenum

aanbie

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst

Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Gemakkelijk met
de museumjaarkaart’

Tijdens de vakantie of een dagje vrij bezoeken
mensen graag een museum. Nederland telt zo’n
800 musea (CBS, 2013) en ook in Horst aan de
Maas zijn diverse musea te vinden.
Toch zegt ruim een kwart van de inwoners,
27 procent, nooit een museum te bezoeken.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De redenen om een museum links te laten
liggen als je een stad bezoekt, kunnen heel divers
zijn. Sommigen interesseert het gewoonweg niet,
anderen zijn deels invalide en moeten eerst zeker
weten dat het museum voor hen toegankelijk is.
De meerderheid van de inwoners van Horst aan
de Maas bezoekt echter wel eens een museum.
“Ik kan gemakkelijk allerlei musea bezoeken met
de museumjaarkaart”, laat deze inwoner weten.
Populair zijn vooral tentoonstellingen die over onze
geschiedenis gaan. Ook bekijken we graag kunst.
Dit kan zowel schilderkunst zijn als een expositie
over bijvoorbeeld muziekstromingen.

Inwonerspanel

1.672 leden
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Top drie

Museum De Locht
Museum
de Kantfabriek
Peelmuseum America

Welk museum
in Horst aan de Maas
bezoek je?
‘Ik bezoek nauwelijks musea’
‘We zijn vrijwilliger in een museum’
‘Wat op het pad komt en
interessant lijkt’

Vaak gaan we verder weg om een museum te
bezoeken. Maar ook in Horst aan de Maas zijn musea
goed vertegenwoordigd. Denk aan bijvoorbeeld
Museum De Locht in Melderslo en Museum
de Kantfabriek in Horst, die beide elk jaar duizenden
bezoekers mogen begroeten. We hebben echter ook
een Koperslagersmuseum en het museum Oorlog
in de Peel, dat volledig in het teken staat van de
Tweede Wereldoorlog. Het museum dat het meest
bezocht wordt door inwoners van Horst aan de
Maas, is Museum De Locht, gevolgd door Museum
de Kantfabriek en het Peelmuseum in America.
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

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

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

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Bespreking Poll week 31

Voor een echte vakantie moet je het land uit
De inwoners van Horst aan de Maas vinden voor een overgroot deel dat
je goed vakantie kan vieren in eigen land. Maar liefst 81 procent spreekt zich
uit voor vakantie in eigen land. Dit terwijl er dit jaar wel minder mensen op
vakantie gaan in Nederland dan vorig jaar. Voorstanders van vakantie in eigen
land wijzen op de vele plekjes in Nederland die je nog zou kunnen ontdekken.
Danny Danckaert uit Grubbenvorst vertelt bijvoorbeeld hoe hij al jaren met
zijn trike ook graag vele Nederlandse landschappen aandoet, waaronder ook
het eigen Limburgse landschap. “Het Land van Maas en Waal, de Veluwe,
de Achterhoek, het Rijk van Nijmegen, Brabant en natuurlijk ons eigen
Limburg zijn mooie gebieden, die prima te verkennen zijn tijdens een mooi

dagtochtje”, zegt hij.
Ook André Vollenberg uit Grubbenvorst breekt een lans voor onze eigen
Noord-Limburgse regio met de grote diversiteit in landschap en cultuurgewassen. “In onze regio is het heel goed vertoeven, het is een lust voor het oog”,
stelt André. Hij is echter wel bang dat gemeentes toerisme en natuur niet als
een hoge prioriteit beschouwen.
Niettemin is 19 procent het er mee eens dat je voor een echte vakantie
even helemaal weg moet uit je vertrouwde omgeving. Een vakantie is voor
hen een kans om de wereld te zien en dan moet je eigenlijk verder kijken dan
de grenzen van ons kikkerlandje.

Horst kan een nieuwe horecagelegenheid
goed gebruiken
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Bourgondiërs kunnen hun hart ophalen, want zoals het er nu uitziet krijgt
Horst per maart volgend jaar een nieuw restaurant: a Belle. Het wordt een
restaurant in het hogere segment, waar veel gerechten met streekproducten
bereid gaan worden. Daarnaast komt er ook een wijnbar en een terras op het
Lambertusplein. Op de eerste verdieping van het pand wordt de mogelijkheid
geboden om te vergaderen. Het centrum van Horst kent steeds meer horecagelegenheden. Vooral rondom het Wilhelminaplein zijn er veel gelegenheden geves-

tigd. Wat voegt nóg een restaurant dan nog toe? Heeft het centrum van Horst
niet meer behoefte aan nieuwe winkels, een grote modeketen bijvoorbeeld?
Toch valt er ook wat te zeggen voor het concept van a Belle. Het restaurant mocht het er komen - zou uniek zijn in zijn soort. A Belle zou een welkome afwisseling zijn in het centrum van Horst. Op die manier wordt het centrum voorzien
van extra allure. Ook wordt er wat meer leven geblazen in het Lambertusplein.
Horst kan een nieuwe horecagelegenheid goed gebruiken. Wat vindt u?

BLIK
van
rick
Kronenstad
Het merendeel van de
Kronenbergse jeugd wil in het
dorp blijven wonen. Een goede
zaak lijkt me, want kleine
kernen hebben vaak te maken
met leegloop. Helaas zijn er in
Kronenberg geen tot weinig
woningen voor de jongeren
beschikbaar. Dat werd duidelijk
tijdens een bijeenkomst in het
dorp. Gelukkig is er nu aandacht
voor dit probleem.
Bij veel jeugd ontstaat op
een gegeven moment de vraag
of je blijft zitten waar je zit of
dat je je vleugels uitslaat om pas
een paar provincies verder weer
te landen. Ergens kan ik begrijpen dat je als jongere in je
geboortedorp wil blijven wonen.
Je kent de mensen en de
omgeving. Het is er vaak rustig
en de natuur is nooit ver weg.
Bovendien is de kans groot dat
het merendeel van je vrienden,
familie en kennissen in de buurt
woont. En is het wel zo fijn om
ze geregeld te zien.
Maar of ik voor eeuwig in
mijn geboortedorp Sevenum wil
wonen, weet ik echt nog niet.
Ik zit momenteel op kamers
in Tilburg en het stadsleven
(in hoeverre je op en neer naar
school, de supermarkt en de
‘uitgaansstraat’ het stadsleven
kan noemen) bevalt ook prima.
Het bruist er van het leven, je
ziet vaak nieuwe gezichten en
als je wil kan je lekker opgaan in
de massa. Bovendien hoef je
hier niet in de auto te stappen
om even een filmpje te pakken
in de bios.
Persoonlijk denk ik dat je
toekomstige woonplek voor het
grootste deel te maken heeft
met werk, behoeftes en je
relatie. Stad en dorp hebben
allebei voor- en nadelen.
Maar als je in een dorp wil
blijven wonen, moet hier natuurlijk wel de mogelijkheid voor
zijn. Uitbreiden in Kronenberg is
een oplossing, maar bouw met
mate. We willen er geen
Kronenstad van maken.

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 32) > Jongeren zijn te kieskeurig bij locatie starterswoningen > eens 39% oneens 61%
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GEPLUKT Esther Jacobs

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.

Ze omschrijft zichzelf als een ‘beelddenker’ die weet wat ze wil. Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom.
“Ik geef niet zo snel op.” Deze week wordt de 29-jarige Esther Jacobs uit Hegelsom geplukt.
“Je mag me best wel een
c ontrolfreak noemen”, lacht Esther.
“Mijn vrienden zeggen altijd:
‘Als Esther iets in haar hoofd heeft,
dan gebeurt het ook zo.’ Als ik bijvoorbeeld terugkijk op de voorstelling De
Kleine Zeemeermin (een samenwerking
tussen Tovri Kids en zwemvereniging
HZPC, die Esther heeft geregisseerd,
red.) dan is die precies zo geworden
zoals ik het bedacht had. Ik ga door
totdat het er staat zoals ik het wil. Dan
kan het misschien wat langer duren en
via een andere weg tot stand komen

dan gedacht, maar ik kom er wel.”
Esther Jacobs werd geboren in Horst
en bracht haar jeugd, samen met haar
jongere broers Bram en Rob, door in
de St. Josephstraat, volgens haar de
mooiste straat van Horst. “Zo rustig en
toch dicht bij het centrum.”

Hegelsom
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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’Iets moois voor een
appel en een ei’
Waar ze ook graag tijd voor vrijmaakt, is het bezoeken van rommelmarkten en tweedehandswinkels.
“Ik vind het leuk om iets moois voor
een appel en een ei te scoren. Nee,
afdingen daar doe ik niet aan. Ik betaal
wat ze er voor vragen. Ik koop vaak
kleding in een tweedehandswinkel
hier in de buurt. Daar kan ik hele leuke
dingen vinden. Mijn kast is dan ook
overvol. Probleem is namelijk dat ik
niets kan wegdoen. Als iemand een
kast opruimt dan zeg ik ook altijd: niets
weggooien. Ik bewaar alles en kan ook
bijna alles gebruiken.”
Op vakantie gaan in haar vrije
tijd, is niet echt aan Esther besteed.
“Vier dagen weg vind ik al lang. Ik ben
gewoon graag thuis. Bovendien kan ik
het werk niet loslaten. Dat is dan toch
weer de controlfreak in mij.”

Vissers Aardbeiplanten BV in America (L) is een vooraanstaand
vermeerderaar van aardbeiplanten, aspergeplanten en
frambozenplanten. Recentelijk zijn in America nieuwe trayvelden
aangelegd voor opkweek van plug- en trayplanten, en nieuwe
kassen gebouwd voor de opkweek van Elite uitgangsmateriaal.
Daarvoor zijn we op zoek naar een:

Medewerker(ster) plantenteelt (Fulltime)

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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ning. Lekker puzzelen, dat vind ik fijn.”
Toneelspelen staat momenteel op
een laag pitje, al wil ze het wel graag
weer oppakken. “Als ik er tijd voor heb.
Maar er liggen nog zo veel projectjes.
Toneelspelen doe ik vanaf mijn tiende,
ik kan er echt mijn ei in kwijt. Ik was
een heel verlegen meisje, durfde bijna
niets toen ik met toneelspelen begon.
Ik heb er veel van geleerd, onder meer
mezelf durven te presenteren voor een
groep.” Ook in haar toneelspel is Esther
perfectionistisch. “Ik haal graag het
onderste uit de kan, zowel in mijn werk
als spel. Dat kan wel eens vervelend
zijn voor anderen”, geeft ze lachend
toe.

Sinds vijf jaar woont ze samen
met haar vriend René Koenen (30)
in de helft van een oude boerderij in
Hegelsom. Per toeval zijn ze in het dorp
terecht gekomen. “We waren op zoek

PUZZEL
3

naar een woning in het buitengebied,
liefst een boerderijtje. We houden
allebei van de rust en de ruimte.
Toen dit vrij kwam, hebben we eigenlijk niet geaarzeld. Sowieso hebben
we een band met Hegelsom omdat
we beiden lid zijn van de plaatselijke
toneelvereniging.”

Na de middelbare school studeerde
ze Culturele Maatschappelijke Vorming
in Nijmegen. Tijdens haar studie gaf ze
al les op een mbo-school in Arnhem.
“Ik had daar stage gelopen en kreeg
vervolgens een baan aangeboden.
De eerste jaren was ik net zo oud als
mijn leerlingen.” Het lesgeven was toch
niet helemaal wat ze wilde.
Liever wilde ze doen waarvoor ze
geleerd had, het begeleiden van
evenementen. Uiteindelijk hakte Esther
een jaar geleden de knoop door en
startte haar eigen productiebureau.
“Als vrijwilliger had ik al ervaring met
het ondersteunen van projecten, zoals
Hegga Metamorfosa in Hegelsom.
Ik had hier intussen al een netwerk
opgebouwd.” Met haar eigen productiebureau begeleidt Esther opdrachtgevers bij evenementen en projecten.
“Ik maak een draaiboek, onderhoud
contacten met deelnemers, ik ben
eigenlijk de spil die ervoor zorgt dat
alles goed verloopt.” Het eerste jaar als
zelfstandige heeft Esther zich voornamelijk gericht op de regie van De Kleine
Zeemeermin, een project waar ze nog
steeds met veel plezier op terugkijkt.
“Ik ben blij dat ik ervoor gekozen heb
voor mezelf te beginnen. Het geeft mij
veel meer rust en regelmaat.
Toch merkte ik wel dat ik het contact
met collega’s miste. Daarbij heb ik me
het afgelopen jaar voornamelijk beziggehouden met regie en minder met het
organiseren van projecten.” Daarom
werkt ze sinds kort een aantal uren in
de week bij een bureau dat personeel
levert en bemiddelt voor evenementen.
Een prima combinatie, vindt ze.
“Ik verzorg daar onder meer de plan-
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Ben je betrouwbaar, zelfstandig, ambitieus, een aanpakker die geen 9 tot 5 mentaliteit
heeft en zorg je dat de werkzaamheden op het juiste moment worden uitgevoerd?
Heb je inzicht en de intentie om jezelf te ontwikkelen? Dan is dit jouw baan.
In deze veelzijdige functie houd jij je bezig met de opkweek van uitgangsmateriaal,
de opkweek van stekken en de productie van trayplanten. Daarnaast ben je in het voorjaar
ook betrokken bij de opkweek van frambozenstekken. Enig mechanisch inzicht is een pré.
We bieden een verantwoordelijke baan met groeimogelijkheden.
Proﬁel:
• mbo/hbo werk- en denkniveau (tuinbouw);
• ervaring met landbouwtrekkers en heftruck;
• in bezit van spuitlicentie en rijbewijs voor auto;
• woonachtig in de omgeving of bereid zich in de omgeving te vestigen.
Serieuze sollicitaties graag voor 12 september 2015, bij voorkeur per mail en voorzien
van uitgebreid cv, ter attentie van Dhr. Hans Obers aan hans@vissers.com

www.vissers.com
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Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
13 augustus 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Thema: Vang de zomer!

Kalendergids 2016
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

Kiek jij Horst aan de Maas op z’n
mooist? Laat nog meer mensen

Op donderdag 6 augustus ging
loco-burgemeester Bob Vostermans op de koffie bij mevrouw
G.E. van Dijck-Geerets uit
Horst . Ze is maar liefst 101
jaar oud geworden. En dat is
wel een bloemetje waard!

genieten van jouw leukste foto’s
van Horst aan de Maas.
•

KIEK

Iedereen mag meedoen, van huis- tuin-en-keukenfotograaf tot professional.

•

thema waar jij creatief mee aan de slag mag

•

•

HORST AAN DE MAAS

Iedere maand bedenken we een passend
•

De foto met de meeste ‘likes’ wordt de foto van

gaan. Voor augustus vragen we je ‘de zomer te

de maand en zul je op verschillende plekken

vangen’ in Horst aan de Maas.

terugzien.

Stuur je foto in via onze Facebook-pagina of

•

In een afsluitende tentoonstelling van alle

gebruik de hashtag ‘#kiekhadm’ op Twitter of

foto’s van de maand krijgt iedereen de kans om

Instagram.

te stemmen op z’n topfavoriet.

Stemmen kan heel eenvoudig door je favoriete
kiekje te ‘liken’ op social media.

•

Wie weet wordt jouw foto de foto van het jaar
en win je een mooie prijs!

Meer weten?

Kijk op www.horstaandemaas.nl of bezoek ons op Facebook!

Jij doet toch ook mee?
Commissie bezwaren
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 18 augustus
2015 bij elkaar voor 1 hoorzitting.
18.30 - 19.15 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaar tegen de
afwijzing van een verzoek om planschade.
De commissie brengt advies uit over het te nemen besluit op het bezwaarschrift. De hoorzit-

ting vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en is openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Midden Peelweg 18
Horst
Doevenbosweg 4
Afhangweg 51
Kronenberg
Americaanseweg 64

Lottum
Markt 2,
De Papeling 9
Meerlo
Pilmus 6
Megelsum 38

Meterik
Dr. Droesenweg 2 en 4
Swolgen
Generaal Dempsystraat 33a

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

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft
gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken

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

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

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nora van Wylick
13 jaar
Broekhuizen
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik heb niet echt een bepaalde
muzieksmaak, ik vind dat veel artiesten en bands goede muziek hebben.
De allerleukste band vind ik 5 Seconds
of Summer. Ik vind ze heel spontaan en
ze geven veel om hun fans. Ook maken
ze vaak video’s op YouTube en foto’s
met hun fans. Ik vond hun muziek al
best lang gaaf. Twee klasgenootjes van
mij vinden hun muziek ook leuk, dus
daardoor ben ik het nog meer gaan
luisteren.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Hoe ik dat zou doen, weet ik nog niet
echt precies. We zullen dan wel zien
wat het perfecte moment en de perfecte plek is.
Wat is het beste/slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?
Een slecht cadeau heb ik nog nooit

gekregen. Het beste cadeau dat ik
ooit kreeg was niet echt een cadeau.
Maar het vroor buiten en daardoor
konden we schaatsen in de wei. Dat
vond ik toen heel leuk.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan gewoon voor altijd
deze leeftijd wil hebben, dertien jaar.
Ik ben nog niet zo heel oud, dus ik heb
nog niet zoveel meegemaakt. Maar ik
vind het wel een leuke leeftijd, omdat
je dan naar de middelbare school gaat
en het niveau kunt doen wat je ook
hoort te doen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag eens een wereldreis willen maken om verschillende culturen
en gewoontes van andere landen en
dorpen te leren kennen. Welke landen
ik dan ga bezoeken, weet ik nog niet.
Maar ik zou vooral naar Azië en Afrika
willen gaan. Het lijkt me leuk om dat
te doen met mijn beste vriendin en
nog wat andere vrienden. Per vliegtuig

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
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

aan
Nora van Wylick
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als iemand iets beschamends zegt
over mij tegen een ander die ik nog
niet goed ken. Dat is al een paar keer
gebeurd en toen werd ik heel rood.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Eigenlijk heb ik niets geleerd de
afgelopen week. Ik doe niet zo heel
veel in de vakantie. Ik heb vooral films
gekeken en een paar keer gelogeerd.
Zon of sneeuw?
De zon, want ik vind de kou niet echt
fijn. Sneeuw vind ik veel te koud.
Als de zon schijnt, kan ik lekker buiten
zitten of ga ik naar het zwembad.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Wat ik later ga doen in mijn leven,
vooral qua beroep. Ik heb nu nog geen
idee wat ik wil gaan doen.
Vroeger wilde ik heel veel dingen
tegelijk worden, zoals stewardess,
stylist en ook kapper. Zo’n dingen die
ieder meisje vroeger wel wilde worden. Nu wil ik dat niet meer.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies ooit heb ik nog niet
echt gekregen. Wel kreeg ik ooit een
goed advies van mijn vriendin Nina.
dan, want als je met een rugzak rondZe zei dat je beter gek kunt zijn dan
trekt, duurt het best lang voordat je
normaal, want mensen kijken je toch
ergens aankomt.
al aan als je normaal doet.
Wat neem je mee naar een
Welk klusje vind je echt vreselijk om
onbewoond eiland?
te doen?
Een radio, want ik kan echt geen dag
zonder muziek. Ik luister vaak naar 3FM Ik heb niet echt een klusje dat ik vreseen SLAM!FM, want daar komt weinig
lijk vind, maar als ik iets saai vind dan
reclame op. Ik vind het ook wel leuk
zet ik muziek op en wordt het vanzelf
dat er liedjes van nu, maar ook oudere leuker. Het minst leuke klusje vind ik
liedjes voorbij komen.
de was buiten van de draad halen als
Wat is de coolste trend die je ooit
het regent.
gevolgd hebt en die nu totaal
In welke bestaande film zou je zelf
belachelijk is?
willen spelen?
In groep 6 en 7 droeg ik vaak een drol- In de film The Hobbit of in The Lord
of the Rings. De films gaan in elkaar
lenvanger. Dat is zo’n broek met een
over. The Hobbit gaat over dwergen die
laaghangend kruis. Ik vond hem toen
een schat die eerst van hen was terug
echt geweldig, maar nu vind ik hem
willen veroveren. Dat lukt ze door een
heel erg lelijk. Ik zou hem echt niet
draak te verslaan. In The Lord of the
meer aandoen.
Rings is er een oorlog tegen het kwaad
Welke herinnering bezorgt je
en twee hobbits beëindigen deze door
kippenvel?
een magische ring te vernietigen. Ik zou
Toen in groep 6 ons klasgenootje
graag een elf willen spelen, want die
Josh overleed. Het bezorgt me kipbewegen soepel en licht en ze hebben
penvel omdat ik hem al best wel lang
ook heel mooi lang haar. En ze kunnen
kende en vrij lang met hem in de klas
overal heel gemakkelijk mee omgaan.
zat.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• 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

Kennedy
mars
Komend weekend is het
weer zover: hét hoogtepunt
van het jaar voor Melderslo.
Dan heb ik het niet over
de Powerman, nee, ik heb het
over de Kennedymars!
Ook al worden er een paar
wegen afgesloten, dit keer is het
niet zo erg. Want op dit
evenement komen veel mensen
af. Reden genoeg voor mij om
ook eens wat kilometers te
lopen. Ik was 12 toentertijd,
dus mijn afweging was óf de
10 kilometer óf 40 kilometer.
De 80 kilometer was voor mij al
helemaal geen optie, aangezien
je dan toch redelijk lang moest
trainen en ‘s nachts (!) door
moest lopen. Later bleek
40 kilometer ook geen optie,
omdat ik het idee had dat ik na
10 kilometer al dood zou
neervallen. Dus de 10 kilometer
was de missie. Samen met een
vriendin besloot ik deze gezonde
uitdaging aan te gaan.
Een weekje van te voren
liepen we 5 kilometer als
oefening en toen vonden we het
wel weer goed. Het zou
gemakkelijk lukken. De dag der
waarheid was aangebroken.
Het startschot luidde en met de
plaatselijke fanfare erbij voor de
opzwepende muziek moest het
allemaal wel goed komen.
Met een fancy buiktasje en
platte all-stars gingen we op
weg. We besloten stevig door te
lopen om als een van de eersten
binnen te komen. Er waren
verschillende stops met chips en
knak die we toch niet konden
weerstaan. Iets minder gezond
dus. Uiteindelijk kwamen we
inderdaad als een van de
eersten aan. We kregen een
lintje en werden daarna
bejubeld door vrienden en
familie en de goede sfeer
maakte het helemaal compleet.
Voor de Kennedymars
worden ook heel wat wegen
afgezet, maar dit keer zorgt het
dus wél voor een goede sfeer en
gezellige mensen.
Liefs,
Anne

sport 11

13
08

Motorrijder Joey Litjens

‘Je moet je doel voor ogen houden’
Motorrijder Joey Litjens (25) uit America is op weg naar de top wanneer hij op Hemelvaartsdag 2009 een heftige val meemaakt. Zijn motorcarrière lijkt voorbij, maar zo makkelijk laat hij
zich niet uit het veld slaan.
Als klein jongetje wil Joey al niets
liever dan op zijn minibike rondom zijn
ouderlijk huis in America racen. Leren
fietsen, dat moet maar even wachten.
Eerst de minibike, daarna pas de fiets.
“Het is me met de paplepel ingegoten.
Mijn vader wilde als kind erg graag
racen, maar daar waren met zo veel
kinderen geen middelen voor.
Daarom wilde hij zijn eigen kinderen
deze kans wel geven. Zodra mijn broer
begon met wedstrijden rijden, wilde ik
dat op achtjarige leeftijd uiteraard ook.
Ik werd derde op mijn eerste wedstrijd.
Onbegrijpelijk”, vertelt hij.

’Op weg naar de top’
Vervolgens gaat het snel met
Joey’s motorcarrière. Op twaalfjarige
leeftijd rijdt hij al in de internationale
klasse. “Ik had toen nog een krukje

nodig om op mijn motor te komen
en na afloop moest pap mij opvangen”, vertelt Joey lachend. Na de
Nederlandse Kampioenschappen
tien keer gewonnen te hebben, gaat
hij door naar de Duitse en Europese
Kampioenschappen. Op zijn zestiende
debuteert hij op de Grand Prix in
Assen. Na twee jaar doet hij echter een
stapje terug: “Ik was aan het puberen,
waardoor mijn motivatie minder werd.
Daarnaast had ik niet de juiste materialen en viel mijn team tegen. Ik had
er meer van verwacht.” In de Spaanse
Kampioenschappen die volgen, laat
Joey zich weer van zijn beste kant zien.
Hij hoopt vervolgens via de Supersport
600, de hoogste Nederlandse raceklasse voor 600cc motoren, weer door
te kunnen stromen naar de GP.
Hemelvaartsdag 2009. Op deze

Summa Open
Tennistoernooi
Tennisvereniging Apollo’69 uit Sevenum organiseert van zondag 23 tot en
met zondag 30 augustus het Summa Open Tennistoernooi. Het tennistoernooi vindt plaats bij TV Apollo’69 op de Hackfoirtstraat 38 in Sevenum.
Het toernooi vormt het startschot
van een reeks evenementen die een
bijdrage moeten leveren aan het
stimuleren van een sportievere en
gezondere regio Horst aan de Maas.
In de nabije toekomst worden er
meerdere toernooien georganiseerd
voor diverse leeftijdsgroepen, zoals
het Summa Horst aan de Maas kindertennis toernooi en het evenement

Ouderen en tennissport. Naast het
stimuleren van sport en spel, gaat de
aandacht uit naar gezondere sportkantines.
Iedereen kan meedoen met het
toernooi of komen kijken. Van maandag tot en met vrijdag is de ontvangst
om 17.30 uur, op zaterdag en zondag
om 10.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.toernooi.nl

dag lijkt er abrupt een einde te komen
aan de carrière van de toen negentienjarige Joey. Met meer dan 200
kilometer per uur komt hij op het
circuit van Hengelo tot stilstand tegen
een boom. Met een hersenschudding,
kneuzingen, breuken en onduidelijke
klachten aan zijn arm komt hij in het
ziekenhuis terecht. “Na één week werd
pas duidelijk dat vier zenuwen in mijn
arm waren gescheurd, wat leidde tot
een verlamde rechterarm. Dat was echt
verschrikkelijk. Ik zou nooit meer kunnen motorrijden. Ik viel in een zwart
gat. Gelukkig had ik een sterke familie
en vrienden om me heen”, aldus Joey.
Ondanks de slechte vooruitzichten, wil
hij nog niet opgeven: “Ik had direct
een gigantisch grote focus op herstel.

Ik heb nu vijf jaar lang gerevalideerd in
Venlo en Italië. Ik hoorde van iedereen
dat het niks meer zou worden, maar ik
voelde dat er nog wat inzat, dat er nog
iets ging komen. Ik wilde hen de mond
snoeren. ‘Gaat niet, bestaat niet’,
zei mijn vader altijd. Je moet je doel
voor ogen houden. Als je je doel kunt
visualiseren, dan kun je dat doel ook
behalen. Je moet altijd blijven doorgaan en geloven in je eigen kunnen.”
Zo gezegd, zo gedaan. Drie jaar later zit
Joey weer op de motor.

‘Ik weet ook hoe het
niet moet’
Vandaag de dag reist hij de
hele wereld over voor het coachen

van jonge coureurs: “Ik probeer ze
mentaliteit en passie bij te brengen.
Daarnaast weet ik door te reflecteren
op mijn eigen pubertijd ook hoe het
niet moet.” In de toekomst wil Joey
het coachen afbouwen. Hij zou, in lijn
met zijn opleiding sportmanagement,
namelijk graag in de sport- of motorbranche willen werken. “Ik zal altijd
wel blijven coachen, maar ik wil ook
wat meer tijd voor mijn familie en
eventueel een gezinnetje. Ik ben vanaf
mijn achtste al aan het reizen voor
mijn carrière. Ik ben continu koffers
aan het in- en uitpakken. Het is leuk
dat ze me overal willen hebben, maar
sinds mijn vader is overleden, wil ik
weer wat meer thuis aan de gang
gaan.”

Kampioenstitels
ruiterclub Sevenum
De leden van ruiterclub Bucephalus uit Sevenum scoorden dit
weekend op de Limburgse kampioenschappen in Echt goed. Maar liefst
drie leden van de ruiterclub haalden een kampioenstitel binnen.
De ruiterclub uit Sevenum wist in
drie klasses de titel van Limburgs
kampioen te veroveren. In de klasse
Zwaar lukte het de 18-jarige Fleur van
Lier om samen met haar paard Deejay
kampioen te worden.

Freek Vestjens en zijn paard Zapata
presteerden in de Zeer Zware klasse
het best van Limburg en in de
Beginnersklasse werden Elian Poels
en haar paard Uniko eerste van het
klassement.

zaterdag 22 augustus
van11.00 – 16.00 uur
Er valt nog meer te zien en te horen



Americaanseweg 108d Meterik

Te koop

✓ Mooi ontworpen en gebouwd

landhuis mét Gotische accenten

✓ Grote veranda achterzijde
✓ Voorzieningen op begane grond
✓ Kan nog eigen invulling
qua afwerking

✓ Hele mooie woonplek met vrijheid
✓ Met bedrijfsruimte 425 m mogelijk
✓ Op 11700 m !
2





Verkoop 2e hands boeken en
tijdschriften
Muzikale optredens van:
Miel Hoeijmakers,
Nienke Wijnhoven en
Bas Jenniskens
Expositie ‘Liefde voor Kant’
Expositie ‘zakdoekKUNST’
Nederlands grootste
textielbibliotheek

Entree markt en bibliotheek gratis.
Entree exposities € 6,00
(of museumjaarkaart).

Grote
cursusmarkt in
Museum de
Kantfabriek
Presentaties/demonstraties van:
nat- en droogvilten, ontwerpen,
print- en verftechnieken, kantklossen,
punchen, hoeden maken,
verdwijnvlies, haken, breien,
borduren, troostgoed, lingerie maken.

2

Vraagprijs
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

€ 795.000.- kk

Museum de Kantfabriek,
Americaanseweg 8, 5961 GP Horst

www.museumdekantfabriek.nl
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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
Marlies Scheres
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 Marlies Scheres,
adjunct directeur vmbo-mbo van het Citaverde College, uit Hegelsom.

Vakantiecolumn

Blote voeten
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 Joep van
Wegberg uit Horst.
Marlies Scheres (53) is heel actief
binnen haar eigen dorp. Zo zit ze in het
bestuur van Tuutetrek en heeft ze meegeholpen in een werkgroep van Hegga
Metamorfosa. Dit laatste project heeft
bij de grensposten van Hegelsom letters geplaatst die samen de naam van
het dorp vormen. Bij de Sint Jorisweg
staat de letter ’O’ in de vorm van een
windmolen. “Dit is ook gelijk mijn
favoriete plekje in het dorp.
Op de wieken van de windmolen zijn
een stuk of dertig foto’s geplaatst
die het dagelijks leven in Hegelsom
laten zien. Wij hebben de mensen van

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Iets te vieren?
• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Plaats tot wel 300
personen
• Alles uit eigen keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

Hegelsom gevraagd om hun albums
open te maken en op zoek te gaan
naar karakteristieke, specifieke en typische foto’s van Hegelsom. Zo is er een
waslijn met drie overalls te zien, een
zandbak met spelende kinderen, een
voetbalelftal, een boom waaraan een
bever geknaagd heeft en waar twee
mensen naar staan te kijken en de
Tarzanvlakte. Dit grasveld ligt in bosgebied ’t Ham en veel Hegelsommers
zullen dit herkennen omdat ze er bijvoorbeeld vroeger gespeeld hebben.”
Niet alleen de windmolen vindt
Scheres mooi, maar ook de omgeving van de letter. “Ik probeer samen
met mijn man en hond Mr. Waites
twee of drie keer in de week een
ronde om Hegelsom te lopen. Ik vind
dit gebied erg mooi en rustgevend.
Hegelsom ligt sowieso in een rustige
omgeving ondanks dat je overal snel
kunt zijn, zoals de winkels en het
station.” Scheres loopt graag over
onverharde wegen. “Onze route door
de Hegelsomse natuur kun je zo lang
maken als jezelf wilt.

Zo lopen we soms via de ’O’ dwars
door het Hegelsomse veld terug naar
huis en soms nog naar de letter ’E’ bij
de Rabobank. Doordat de windmolen
bij een brugje en beek staat, is het
ook mooi om hier ’s avonds te lopen.
Er is dan minder, maar wel apart licht
dat op het water valt en een prachtig
beeld geeft.” Scheres geeft aan dat ze
tegenwoordig steeds meer mensen
tegenkomt die in dezelfde omgeving
wandelen en fietsen. “Daar maak je
dan even een praatje mee. Zo zie je
maar dat niet alleen het bruggetje bij
de windmolen dingen verbindt, maar
de windmolen zelf ook.”
Scheres vindt sowieso haar
omgeving haar favoriete plek van
de gemeente. “Ik woon nu 7,5 jaar
in Hegelsom en wil er voorlopig niet
meer weg. Ik woon hier prachtig en
heb goed contact met de mensen in
het dorp. Iedereen is door middel van
de projecten bereid mee te werken
aan de leefbaarheid en gemeenschap
van het dorp. En dat bevalt me aan
Hegelsom.”

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

Het schrijven van een column
behoort, geloof ik, niet tot een
van mijn sterkste kanten. Maar
deze jongeman gaat toch een
poging doen, op blote voeten en
met groene thee.
Vrienden van me gaan zowat
elke zomer op vakantie, het liefst
staan ze ook in de winter nog een
keertje op de ski’s. Als het een
financiële kwestie zou zijn, dan
zou dat waarschijnlijk aan het
enorme gat in mijn hand liggen.
Elke duit die ik omzet, besteed ik
meestal aan het maken van
muziek of aan instrumentaria.
Eerlijk gezegd hoef ik ook niet
echt op vakantie. Hoe heerlijk is
het om gewoon elke dag naast de
normale dagelijkse bezigheden
lekker in je element te zijn met
muziek maken, schrijven en lesgeven? Met regelmaat ga ik op de
koffie bij Horster kasteleins of
winkeliers, wandel ik met mijn

superlieve pa lekker in het bos.
Maar liefst zes weken hoef ik
in de zomer geen les te geven,
wat ik elke keer wel lang vind
klinken. Tijd is echter ook zo weer
voorbij, want mijn agenda is weer
goed gevuld met veel optredens
en andere muzikale activiteiten.
Ook mag ik een week lang in
Valencia als muziekcoach fungeren. Tof tof tof!
De laatste paar weken heb ik
het vermoeden dat ik deze zomer
voornamelijk heerlijk liedjes ga
schrijven met mijn voeten in een
badje op mijn kleine balkonnetje
of in de Kasteelse Bossen. En ook
dat ik plannen ga maken met
mooie mensen om in de nazomer
van dit jaar met te gekke mensen
op de planken te staan, namelijk
met mijn band Joep & De Heren
Van.
Op blote voeten wens ik jullie
allemaal een fijne zomer!

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

www.nienshoreca.nl - Baarlosestraat 4 - MAASBREE - 077-465 2219
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Varen met HALLO

‘De kortste weg naar de
overkant’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op het veerpont.
Waar gaat de reis naar toe?

Kennisgeving
Melding besluit algemene regels milieu mijnbouw
De Minister van Economische Zaken maakt bekend:
Op 15 juli 2015 is een melding op grond van het Besluit algemene regels
milieu mijnbouw ontvangen (Staatsblad 2008, 125) van Grondexploitatiemaatschappij Californië B.V. te Horst.
De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de locatie
gelegen aan het Nieuw Erf te Grubbenvorst in de gemeente Horst aan de
Maas, kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie T, nummer 1549.
De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van voorbereidende
werkzaamheden met een mobiele boorinstallatie voor het boren van
putten voor de productie van aardwarmte. Transporten zullen zo veel
mogelijk overdag plaatsvinden.
De werkzaamheden zullen naar verwacht eind augustus 2015 van start
gaan en naar verwachting eind september 2015 zijn afgerond.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. mr. L.M. Kriesels
(tel. 070 - 379 8355).

Ton Schoeber (45) uit Broekhuizen
gaat vaker met het veer. “Ik maak
ongeveer vier keer per maand gebruik
van het veer. Nu moet ik naar een
verjaardag aan de overkant van de
Maas, maar ik gebruik het veer ook
vaker als ik bijvoorbeeld naar de

brouwerij in Arcen moet of als ik de
bus naar Venlo wil pakken. Als ik
dan over het veer ga, ben ik gewoon
sneller en dat is gewoon handig.
Het is de kortste weg naar de overkant
van de Maas, dus waarom niet.”
De veermeester herkent hem al en

zegt: “Die komt hier vaker.” Ton heeft
optimistisch geen jas, maar een vest
aangetrokken. Op het veer krijgt hij
het niet warm en staat er best een
windje, maar met het fietsen aan
de overkant komt dat vast wel weer
goed.

Geen 18, geen alcoho

l

Heineken pilsener
Krat 24 flesjes à 30 cl
Maximaal 4 kratten per klant
13,69

Superdeals:
Ola waterijs

Alle soorten, 2 pakken à 6-12 stuks
3,48 – 6,58 Nu 1,74 – 3,29

8,99 1 + 1 GRATIS
Geldig van wo 12 t/m di 18 augustus 2015.

Naar Horst aan de Maas

’Zolang de kinderen
zich maar vermaken’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week bezoekers aan Horst aan de Maas.
Waarom bezoeken zij onze gemeente?

Hele zomer tijd voor BBQ; 3 bakjes 6,00

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

gramma’s,
60 kraampjes, kinderpro
ramma
live muziek en avondprog
op het Wilhelminaplein
ELKE DONDERDAG
vanaf 23 juli tot 20 augustus

Zomerse
markten
Samen met hun kleinkinderen
Dinai (9) en Kaiden (5) Kuijper zitten
Ina (70) en Wim (71) Bruijn op het
strand van recreatiepark De Schatberg
in Sevenum. “Het is onze eerste keer
hier”, begint Wim. “We zochten iets
waar de kleinkinderen veel te doen
hadden en via internet zijn we hier

uitgekomen”, zegt Ina. Het vakantiegezelschap komt uit Assendelft, bij
Zaandam en Beverwijk in de buurt,
en is net aangekomen in Horst aan de
Maas. Wim: “We zijn hier een week.
Het is een echt uitje voor de kinderen
samen met opa en oma.” Ze hebben
geen strakke plannen, maar willen

van alles en nog wat gaan doen.
Wim: “We hebben nog geen fietstocht
uitgekozen, maar we willen in ieder
geval gaan fietsen en naar de speeltuin. En voor de rest kijken we overal
en nergens. Zolang de kinderen zich
maar vermaken en dat kan hier heel
goed.”

Van 12.00 tot
18.00 uur

Buitengewoon compleet!
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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 Parijs
Linda Christiaens uit Melderslo reisde samen met een aantal andere dames naar Parijs om daar hun nichtje
Steffie Christiaens op te zoeken. Zij is daar zes jaar geleden naar toe verhuisd. Op de foto, die gemaakt is voor
de piramide van het Louvre, lezen Lenny, Linda, Els, Mieke en Steffie met hond Hunter de HALLO.

... in Lourdes
Ine Rutten uit Tienray, het dorp dat ook wel bekend staat als Klein
Lourdes, bracht samen met haar 89-jarige moeder Stien een bezoek aan
Lourdes in Frankrijk. Ook zus Tilly was meegegaan. Bij de grot van Maria
troffen ze oud-inwoner Eef Timmermans.

... in Utah
Thei Hoeijmakers uit Sevenum verbleef met zijn echtgenote drie weken in het zuidwesten van de
Verenigde Staten. Na een klim nam hij even de tijd om nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas te lezen. Op de
top van het gebergte bij de Delicate Arch in Arches Nationaal Park in Utah nam zijn echtgenote deze foto.

... in Alcudia
Maria Rutten gaat ieder jaar met een groepje vriendinnen op vakantie naar de zon. Dit jaar ging de
groep naar Alcudia. “In Alcudia hebben ze ons omgedoopt tot ’chicas de oro’, daarom zijn we dit jaar
uitgedost met een gouden hoed. Omdat Tonnie Camps niet zonder de HALLO op vakantie wilde, hebben we
hem allemaal gelezen en moesten we natuurlijk weer op de foto met de HALLO en onze gouden hoedjes”,
aldus Maria.

... in Bottrop
Raf en Bo Verhaeg en Giel, Fem en Teun van Houtum uit Hegelsom
hadden een dagje vrij van school. Hun ouders besloten hier gebruik van
te maken en namen hen mee naar Movie Park Germany in Bottrop.
“Na een lange dag vol supergave, snelle, natte en leuke attracties en
een keigave show vonden de kinderen het heerlijk om even lekker te
ontspannen en in de HALLO te kijken wat er allemaal te doen is in Horst
aan de Maas”, aldus Lotte van Houtum.
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Favoriete zomerhits uit Horst aan de Maas
‘Walking on sunshine’, ‘In the summertime’ en ‘Mambo no. 5’. Allemaal nummers die terug te vinden zijn in de zomerse top 50 of andere hitlijsten met zomerliedjes. Maar van welke liedjes
krijgen de inwoners van Horst aan de Maas nu écht een zomergevoel?

Pim van den Bercken (70) uit Sevenum is zich aan het voorbereiden op een vakantie in België.
Hij vertrekt met zijn vrouw naar een camping. In Sevenum doet hij zijn laatste boodschappen. Hij kent
niet zozeer een zomerse hit, maar hij wordt wel vrolijk van het nummer ‘Honkie Tonkie’ van Nico Haak.
“Het is een vrolijk, oud nummer uit de jaren 60. Het is geen echte zomerhit, maar ik hoorde het vaak
op de radio en ik krijg er een goed gevoel bij. Datzelfde gevoel krijg ik ook bij de zomer, dus dat past
toch goed bij elkaar”, vertelt Pim.

Mevrouw Verweij (66) uit Kronenberg is in Sevenum om boodschappen te doen. Bij de vraag welk
liedje haar aan de zomer doet denken, kan ze niet direct een antwoord geven. Ze kent geen specifiek
liedje dat haar aan de zomer doet denken. Ze heeft wel een favoriete artiest, dat is de Duitse zanger
Hansi Hinterseer. “Het is leuke Duitse muziek en ik word er vrolijk van. Ik houd sowieso wel van Duitse
muziek in het algemeen, maar Hansi Hinterseer in het bijzonder vind ik leuk.” Mevrouw Verweij is ook
wel eens naar Duitsland op vakantie gegaan.

Frieda de Baat (29) uit Kronenberg is met haar twee kinderen in Sevenum voor de dagelijkse
boodschappen. Zij heeft niet één bepaald liedje dat haar aan de zomer doet denken, maar wel een
bepaalde artiest. “Bij de liedjes van de band Jamiroquai krijg ik wel zin in de zomer. Jamiroquai is een
Britse band die een beetje funk- en jazzmuziek maakt. Het is erg vrolijke muziek. Soms, als ik in het
zonnetje zit, komt er muziek voorbij van Jamiroquai. Vooral toevallig dus, dat ik deze muziek steeds
hoor. Het doet me daarom wel denken aan de fijne momenten in de zon.” Frieda gaat deze zomer nog
met haar gezin op vakantie naar Frankrijk. Haar zoontje weet al wat hij daar moet zeggen: “Bonjour!”

Frederieke (10) en Wilfried Roelen (51) uit Grubbenvorst hebben beiden een favoriete zomerhit.
Frederieke hoorde laatst het liedje ‘Summer’ op de radio. Ze weet niet meer van welke artiest het
liedje was, maar ze vond het erg zomers klinken. Het gezin is in de meivakantie al naar de Canarische
Eilanden geweest, naar Fuerteventura. Aan het einde van de zomer gaan ze nog naar de Moezel.
Wilfried kent ook een zomers liedje: ’Summertime in England’ van Van Morrison. “De muziek van Van
Morrison vind ik over het algemeen erg goed. Het is muziek die je raakt of het raakt je niet, mij raakt
het dus wel. Ik luister de muziek erg vaak, ik heb thuis alle cd’s van Van Morrison”, vertelt Wilfried.

Mevrouw Billekens (79) uit Sevenum is deze zomer al op vakantie geweest. Ze is naar Oostenrijk
gegaan. Het liedje ‘Het is weer voorbij die mooie zomer’ van Gerard Cox doet haar denken aan de
zomer. “Het doet me vooral terugdenken aan het mooie weer in de zomer. Het liedje paste perfect
bij het weer van vorige week, toen het zoveel regende. Ik hoorde het nummer en dacht ik terug aan
het fijne weer dat we in de weken daarvoor hadden gehad. Nu het dit weekend weer mooi weer is
geweest, was het nummer natuurlijk niet meer van toepassing”, vertelt mevrouw Billekens. Als het
weer de komende tijd weer wat minder wordt, kan ze toch terugdenken aan de zomer. “Ik heb de
muziek namelijk thuis ergens op cd, dus als ik wil, luister ik het liedje nog eens terug.”

Henk (60) en Thea (58) van der Horst uit Sevenum doen hun wekelijkse boodschappen in
Sevenum. De vraag welk liedje hen aan de zomer doet denken, vinden zij maar moeilijk. Ze kennen
geen specifieke artiesten die zomerhits maken. Ze houden echter wel erg van een bepaalde
muziekstijl. Vooral countrymuziek luisteren ze regelmatig. “De countrymuziek is echt muziek uit
onze tijd. Ik vind het leuke muziek en ik ben een beetje in die tijd blijven hangen, maar ik denk
dat dit vaker gebeurt. De muziek waarmee je bent opgegroeid, blijft toch het leukste”, zegt Henk.
Thea en Henk gaan na het zomerseizoen nog op vakantie. In september gaan ze samen een weekje
naar Zeeland.
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Agenda

Optreden Joep van
Wegberg en band

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Joep van Wegberg staat op zondagmiddag 16 augustus met zijn band
op het Zomerpodium van Cambrinus in Horst. Van Wegberg zal die
middag zijn eigen sound laten klinken, met name jazzy popmelodieën
gecombineerd met poëtische Nederlandstalige teksten.
De teksten van Joep van Wegberg
zijn geïnspireerd door persoonlijke
ervaringen en zijn fascinatie voor het
’waarom’. Muzikaal gezien laat hij zich
vooral inspireren door de muziek van
John Mayer, Amos Lee, Lizz Wright,
Jamie Cullum, Stef Bos, Bløf en Acda &

Broekhuizen

Wandelen met natuurgids

De Munnik. Sinds 2010 speelt Joep van
Wegberg samen met een driekoppige
begeleidingsband, bestaande uit
toetsenist Louis van Gool, drummer
Rob van Kollenburg en bassist Christian
Keijsers. Het optreden begint om 16.00
uur.

Mariafeesten Tienray
In het kader van Maria-Hemelvaart vinden in Tienray op zaterdag
15 en zondag 16 augustus de Mariafeesten plaats. Er wordt op beide
dagen een programma rondom de feesten georganiseerd.

wo 19 augustus 14.00 uur
Organisatie: IVN Maasdorpen
Startpunt: Theetuin de Roode
Vennen

Lange on Koers

Vlooienmarkt

za 15 augustus 22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

vr 14 augustus 18.30 uur
Organisatie:
Melderslo Kennedy Mars
Locatie: feesttent Kennedy Mars

Optreden
Joep van Wegberg
zo 16 augustus 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Zomermarkt
do 20 augustus 12.00-18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

De feesten beginnen zaterdagavond 15 augustus om 19.30 uur met
een rozenkrans. Deze wordt om 20.00
uur opgevolgd door een Hoogmis met
Lichtprocessie door de ere-kapelaan
van Lourdes. Op zondag wordt om
10.30 uur een gezamenlijke Heilige Mis
gehouden door de parochiefederatie
Maasdorpen. Het feest wordt om 15.00
uur afgesloten met een Marialof met
Sacramentsprocessie en ziekenzegen.

vr 14 augustus 20.30 uur
Organisatie:
Melderslo Kennedy Mars
Locatie: feesttent Kennedy Mars

Pulse MTB-streetrace

Hegelsom

Phoenix on the Beach
vr 14 augustus t/m zo 16
augustus
Locatie: OJC Phoenix

Livemuziek
do 20 augustus 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Hegelsomse dorpsbarbecue

do 20 augustus 20.00 uur
Locatie:
bowlingcentrum De Riet

za 15 augustus 16.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: plein Jong Nederland

Kronenberg

Beachvolleybaltoernooi

Horst

vr 14 t/m zo 16 augustus
Organisatie:
Opel Power Nederland
Locatie:
terrein manege
D’n Umswing

do 13 augustus 12.00-18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Lottum

zo 16 augustus
Locatie: OJC Phoenix

Zomermarkt
Orgelconcert
Livemuziek
do 13 augustus 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Garbage Day III
za 15 augustus vanaf 21.00 uur
Locatie: OJC Niks

za 15 augustus 17.00 uur
Organisatie:
Melderslo Kennedy Mars
Locatie: feesttent Kennedy Mars

Dorpsraadsvergadering

Opeltreffen
De Tienrayse parochie zal ook dit
jaar tijdens de Mariafeesten weer een
ere-kapelaan van Lourdes ontvangen,
namelijk deken Th. Van Osch, pastoor
van de parochie van Uden. Verder
wonen de parochies van Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst,
Lottum, Meerlo, Swolgen en Tienray de
Mariafeesten bij Zij willen met de
vieringen laten zien dat ze een
gezamenlijk federatie zijn geworden.

Open podium

zo 16 augustus 16.00 uur
Locatie: St. Gertrudiskerk

Kroetwis maken
zo 16 augustus
13.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Western Weekend
vr 14 t/m zo 16 augustus
Organisatie:
schietvereniging Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg

Tienray

Rozenkrans Mariafeesten
za 15 augustus 19.30 uur
Locatie: kerk

Gezamenlijke heilige mis

Melderslo
Kennedymars

vr 14 t/m zo 16 augustus

zo 16 augustus 10.30 uur
Organisatie:
Parochiefederatie Maasdorpen
Locatie: kerk

Klikgebit en Kunstgebit

Western Weekend Meterik

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

Voor Western-liefhebbers is het binnenkort weer raak. Op 14, 15 en 16 augustus wordt namelijk het Western
Weekend van Davy Crockett weer gehouden in Meterik. Dit jaar is het de 45e keer dat het jaarlijkse evenement
georganiseerd wordt door schietvereniging Davy Crockett.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Crist Coppens
geldig
t/m zaterdag
15 augustus
2015

Puur porc burgers
Elke 4e gratis
LEKKER BARBECUEËN

Varkenssaté met satésaus
4 stuks 5,95

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

Geldig van 10 t/m 15 augustus 2015

077 398 37 94

Tijdens het evenement wordt een
heus Wild West kamp nagebouwd aan
de Bergsteeg in Meterik. Hobbyisten en
Western-enthousiasten leven deze
dagen net zoals er 150 jaar geleden
ook in de beruchte regio in de
Verenigde Staten van Amerika geleefd
werd. Zo worden er een ‘Trappercamp’
en een kampement op de ‘Plains’
gebouwd. Hier zijn ouderwetse tenten

opgesteld waar verschillende oude
ambachten beoefend worden en
allerlei marktwaar gekocht kan worden.
Naast de kampementen zijn er
ook demonstraties en activiteiten.
Zo worden er schietwedstrijden gehouden met wapens uit de cowboytijd.
Hier nemen verschillende schutters
met voor zwartkruit ontworpen en
geladen wapens het tegen elkaar op.

Er is ook een veld waar schutters tegen
elkaar duelleren. Uiteraard wordt er
niet op elkaar geschoten maar op
doelen. Daarnaast wordt ook een trapperrun georganiseerd waar deelnemers
van het weekend een tocht afleggen waar proeven doorstaan moeten
worden: het herkennen van sporen en
huiden, het maken van vuur of het zetten van vallen.
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Medische Religie
zorg

09.45

HALLO RECENSEERT

19.15

Vervolg Egyptische avonturenserie blijft spannend

Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
14 t/m 20 augustus 2015
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

service 17

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

woensdag
		

Rozenkrans

17.30

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

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo
Swolgen

Sevenum

De Piramide van Atlantis

Ruim een jaar na haar debuut De Veer van de Waarheid komt Rachel Thijssen uit Sevenum met het vervolg in
haar serie Geschreven op Papyrus. Deel twee heet ‘De Piramide van Atlantis’ (uitgeverij BoekScout Yo!) en beschrijft
een tweede avontuur van Sarah Phoenix en haar vrienden.
In de
Geschreven op
Papyrus-serie (want
daar mag je inmiddels van spreken)
wordt het leven
van Sarah Phoenix
beschreven, een jongedame die met een
paar vrienden door
Egyptische goden uitgekozen is tot leerling. Zij is dan ook de
aangewezen persoon
om op te trommelen
wanneer er zich in
Atlantis een probleem
blijkt voor te doen.
Sarah en haar vrienden gaan op pad naar
de verzonken stad en
komen daarbij allerlei
obstakels tegen. Maar
die zijn nog niks vergeleken met de grote
uitdaging die Sarah te
wachten staat als ze
erachter komt dat het lot van
de stad in haar handen ligt.
In 130 pagina’s weet Thijssen een
compleet en doordacht verhaal neer te
zetten. Valkuil voor de jonge schrijfster
blijft haar neiging soms iets te veel
te willen uitleggen, met name over
haar uitgebreide kennis van het oude
Egypte, de goden en hun verhalen.
Hierdoor verliest de lezer af en toe het

verhaal een beetje uit het
oog. Het verhaal komt echter snel goed
op gang, helemaal wanneer het grote
avontuur een gevaarlijke wending
neemt. De uitvoerige beschrijvingen en
de perfecte spanningsopbouw nemen
de lezer mee van pagina tot pagina.
Rachels manier van schrijven
toont ondanks haar jonge leeftijd een

volwassenheid. Met name
in de latere hoofdstukken,
waar meerdere verhaallijnen
naast elkaar gaan lopen, is
de structuur van het verhaal
erg interessant. Het werkt
perfect met de opbouw van
de spanningsboog. Een paar
taalfouten hier en daar doet
daar helemaal niks aan af.
Leuk detail in dit boek zijn
de verwijzingen naar andere
legendes en verhalen buiten
de wereld van de Egyptenaren.
Waar een verband met de
Grieken en Romeinen nog
wel te leggen is, zijn links
naar het Sherwood Forrest van
Robin Hood, Loch Ness en de
Chronicles of Narnia wellicht
minder voor de hand liggend,
maar daardoor niet minder
grappig.
De laatste hoofdstukken
doen ook dit keer een beetje
denken aan boeken in de stijl
van Harry Potter, met een grote
en epische laatste hindernis die
overwonnen moet worden en een
slechterik die maar niet verslagen lijkt
te kunnen worden. En ook in dit boek
wordt met een cliffhanger een hint
gegeven naar een mogelijk derde deel
van de spannende jeugdserie. Dat deel
zal, als Thijssen haar tempo weet vol te
houden, misschien zelfs volgend jaar al
verkrijgbaar zijn.

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

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl

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

Alarmnummer

112

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

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

SCOOT SERVICE NEDERLAND
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
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Tentoonstelling Talentvol Blik
in Bibliotheek Horst
De tentoonstelling Talentvol Blik staat van 10 augustus tot 1 oktober in de Bibliotheek Horst. Studenten van
de School voor Jong Talent, een vooropleiding van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag,
hebben kunst gemaakt met blik als grondstof.
De jonge talenten willen met
de kunstwerken aantonen dat blik
een enorm duurzaam materiaal is.
Zij brengen in beeld hoe je een
blikje oneindig kunt recyclen.

Bovendien willen de kunstenaars
andere jonge mensen uitdagen om
naar aanleiding van de tentoonstelling
met het materiaal aan de slag te
gaan.

De tentoonstelling is een initiatief
van de Stichting Kringloop Blik (SKB),
een organisatie die zich richt op de
organisatie van metalen verpakkingen in Nederland.

Vervolg voorpagina

Kroetwis maken
in De Locht
Om het verleden levend te houden kunnen kinderen op zondagmiddag
16 augustus in Museum De Locht een eigen kroetwis maken. Een kroetwis is
een speciale bundel met kruiden en planten, waarvan vanuit vroeger
geloofd wordt dat deze bescherming biedt tegen allerlei onheil zoals
hoofdpijn, verkoudheid en blikseminslag.
Het maken van de kroetwis is een
bekend volksgebruik rondom MariaHemelvaart. Kinderen gaan onder
deskundige begeleiding aan de slag
in het museum. Er worden tevens een
museumspeurtocht, oude spelen en een

miniatuurkermis georganiseerd.
Ook kan jong en oud deelnemen aan
koop en verkoop middels een traditionele veilingklok. Het museum is
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur, de
demonstraties beginnen om 13.00 uur.

‘Kennedymars blijft een
leuke uitdaging’
Ger vult aan: “Wij hadden daarvoor
alleen nog de 25 kilometerafstand en
de halve mars meegelopen. En dus
gingen we met zijn drieën wandelen. Al lopen we tijdens de tocht niet
samen: Sjors loopt veel sneller dan wij.
Hij is altijd twee uur eerder binnen.
Wel oefenen we samen.
Tegenwoordig loopt Sjors
ook mee in verschillende grotere
Kennedymarsen in bijvoorbeeld
Waalwijk of Someren. Daar lopen altijd
wel 2.500 mensen of meer.

Misschien dat we zelf ook een keer
daar gaan meedoen, maar tot nu toe
is Melderslo minstens even leuk.”

Allemaal interessante
personen
Ger en Mia vertellen: “Het leukste
aan de Kennedymars zijn alle mensen
die je tegenkomt. Bij de posten maak
je praatjes met bekenden en tijdens
de mars zie je allemaal interessante
personen langs komen.

Zo zijn er altijd mensen die in het
begin vooruit stuiven, maar bij de
60 kilometer komen we veel van hen
weer strompelend tegen. Wij lopen op
ons eigen constante tempo. Dat is erg
belangrijk. Ook was er een jaar een
jongen die voor het eerst meeliep. Zijn
vrienden fietsten steeds van post naar
post met hem mee.
Dus zag je de hele avond twee jongens op fietsen voorbij scheuren om
hun maat te ondersteunen. Erg grappig
om te zien.”

STERK

schilderwerk • beglazing • onderhoud
(06) 51 54 13 13

www.vanwellschilders.nl

