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Western
Weekend in Meterik
Schietvereniging Davy Crockett uit Meterik organiseerde op 14, 15 en 16 augustus de 45e editie van hun Western Weekend. Schutters uit binnen- en buitenland deden
mee met schietwedstrijden in zeven verschillende categorieën. Ook Jan van Iperen (61) uit Lottum, Mark Peelen (35) uit Horst en Hay Seuren (69) uit Venray, leden van Davy
Crockett, deden mee. “Het is een prachtige sport”, aldus Hay.

Verharding Meerlosebaan

Mogelijke oplossing
overlast vrachtverkeer

Hay Seuren is van de 24 leden
van de schietvereniging het langste lid.
“In 1970 ben ik lid geworden, omdat
geweren me altijd al geboeid hebben.
Ik ben beroepsmilitair geweest en was
altijd al gefascineerd over hoe je je
lichaam zo kunt beheersen dat je een
doel op honderd meter afstand precies
in het midden raakt. Schieten is sport
die niet onderdoet voor anderen.

parkhotelhorst.nl

het verharden van de Meerlosebaan.
Via deze weg zou het vrachtverkeer
de snelweg kunnen bereiken terwijl
de kernen van beide dorpen worden
ontlast. They Hagens, voorzitter van
de dorpsraad Melderslo: “We hebben
deze oplossing eerder voorgesteld.
Toen hield Staatsbosbeheer het tegen
vanwege het natuurgebied.

Nu er onlangs ook al een fietspad op
die route is aangelegd, hopen we meer
gehoor te krijgen.” De dorpsraad van
Melderslo roept inwoners van Melderslo
op om hun ervaring en mening over de
overlast van vrachtwagens in het dorp
in te sturen, zodat de dorpsraad met
een duidelijk overzicht van het probleem naar de gemeente kan stappen.

Meer dan een hotel...

Lottum wil de kern graag ‘vrachtwagenluw’ maken. Dit zou betekenen dat er meer vrachtverkeer door
Melderslo geleid wordt, iets dat de
dorpsraad van Melderslo niet zitten.
Samen met de dorpsraad van Lottum
wordt nu gekeken naar een oplossing
die beide partijen gelukkig maakt.
Eén van de mogelijke oplossingen is

parkhotelhorst.nl

Meer dan een hotel...

De dorpsraden van Melderslo en Lottum zien graag de Meerlosebaan verhard worden. Beide dorpen hebben
het laatste jaar meer last van vrachtverkeer. Het vrachtverkeer via de Meerlosebaan laten rijden zou volgens hen
een oplossing voor de overlast zijn.

Je moet een goede conditie hebben om
een perfecte serie te schieten. Het eist
concentratie en je moet leren omgaan
met zenuwen en adrenaline.” Jan van
Iperen werd in 1994 lid nadat een
collega hem meegenomen had naar
Davy Crockett en hij meteen helemaal
verkocht was.
Lees verder op pagina 19

Zeeuwse
mosselen € 2

v.a.

1,50

Hof ter Binnen

restaurant

077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

02

nieuws

20
08

Oordeel Raad van State

Hoger beroep tegen vuurwerk Toverland gegrond
Het bezwaar van een veehouder aan de Schorfvenweg in Kronenberg tegen de vuurwerkshows van attractiepark Toverland is op woensdag 12 augustus in een hoger beroep gegrond verklaard. Het College van Gedeputeerde Staten heeft ten onrechte niet de gevolgen voor mens en milieu buiten de veiligheidszone in zijn beoordeling betrokken, zo oordeelt de Raad van State.
Het college van Gedeputeerde
Staten verleende in juli 2014 toestemming aan RFI Pyro Events voor het
houden van vuurwerkshows in
attractiepark Toverland.
Het bezwaar dat de veehouder in
november van dat jaar tegen die

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Parkfeesten Helden
Grubbenvorst, Horst en Sevenum

Colofon

beslissing maakte, werd ongegrond
verklaard. Tegen dit besluit ging de
veehouder in beroep. De man stelde
dat de koeien op zijn bedrijf dag en
nacht buiten lopen en schrikken van
het geluid van vuurwerk. Hij vindt dat
er onvoldoende rekening is gehouden

met het dierenwelzijn en zijn
bedrijfsbelangen.

Veiligheidszone
Binnen de veiligheidszone van
90 meter bestaat geen gevaar voor
mens en milieu, maar de Raad van

Bij speeltuin Ôs Speulplekske in Meerlo zijn op maandag 10 augustus
vernielingen geconstateerd. Twee treden zijn van een klimtoestel afgebroken en een derde is doormidden gebroken.

www.hallohorstaandemaas.nl

De redactie van HALLO Horst aan
de Maas werd door een lezeres getipt
op de mogelijkheid om de poll ook
via telefoon beschikbaar te maken.
“Het is jammer dat men niet via een
smartphone kan stemmen. Ik denk
dat veel meer mensen hun stem dan
uit zouden brengen”, stelde zij.

Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Judith van Meijel,
Gyonne Schatorjé, Joris Seuren,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen

Geen straf voor
man uit Sevenum

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

De man uit Sevenum die op dinsdag 30 januari 2014 met zijn tractor een
ongeval veroorzaakte in Maasbree krijgt geen straf opgelegd. Dat oordeelde
de rechtbank van Maastricht op dinsdag 18 augustus.

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

De man reed met zijn tractor een
fietser aan die daarbij ernstig hersenletsel opliep. De officier van justitie
pleitte voor een voorwaardelijke
taakstraf van 80 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 dagen en
een voorwaardelijke ontzegging van de
bevoegdheid om motorrijtuigen te
besturen voor 4 maanden.
Hoewel de rechtbank dinsdag
18 augustus oordeelde dat de man uit

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Iedere week plaatst HALLO
Horst aan de Maas een nieuwe poll
over actuele gebeurtenissen in de
gemeente. De poll is te vinden in het
nieuwsblad en deelnemers kunnen
via de website en nu dus ook via de
mobiele website stemmen of ze het
eens of oneens zijn met de stelling.

Aanrijding

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

beschikbaar
voor smartphones
De wekelijkse poll waarin lezers van HALLO Horst aan de Maas
hun mening kunnen geven over actuele onderwerpen is sinds kort
ook beschikbaar op de mobiele website van HALLO Horst aan de Maas.
Lezers kunnen nu op de poll stemmen door middel van hun smartphone.

Oplage 18.800 exemplaren

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

laat weten dat de geplande vuurwerkshows voor dit jaar gewoon
doorgaan, omdat de rechtszaak
betrekking had op de vuurwerkshows
van 2014. Voor de shows van dit jaar
heeft het park contact gehad met de
veehouder en een regeling getroffen.

Vernielingen in Mobiele website
speeltuin Meerlo Poll nu ook

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.

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.

State oordeelt dat het college bij haar
besluit geen rekening heeft gehouden
met deze gevolgen voor mens en
milieu buiten de veiligheidszone.
Zij geeft de veehouder op woensdag
12 augustus op dat punt gelijk.
Een woordvoerster van Toverland

Anja Bastiaans van de stichting
Ôs Speulplekske reageert geschrokken:
“Het is uiterst jammer dat zoiets
gebeurt. Wie doet nu zoiets?” Nadat de
stichting een bericht op Facebook had
geplaatst over de vernielingen,
bekende een jongen met een berichtje
dat hij door de doormidden gebroken
trede was gezakt. Anja Bastiaans: “Bij
die trede bleek het om slijtage te gaan.
De jongen heeft eerlijk opgebiecht dat
het een ongeluk was en daar zijn we
erg blij mee. Er zijn echter nog twee
andere treden die wel gesloopt zijn.
Het is nog steeds een raadsel wat er
met deze gebeurd is.”

Er is geen aangifte gedaan van de
vernielingen. Anja Bastiaans: “Enkele
jaren geleden hebben we ook al te
maken gehad met vernielingen. Toen
is een loopbrug grotendeels vernield.
We hebben destijds aangifte gedaan,
maar daar is nooit meer iets van
terecht gekomen. Daarom hebben we
dat nu ook maar niet gedaan. Het is
sneu dat dit gebeurt, juist nu we bezig
zijn om de speeltuin helemaal op te
knappen. Op 5 september gaan we een
groot deel van de speeltuin beitsen.
Daar roepen we iedereen die mee wil
helpen voor op. De speeltuin kan zeker
nu wel wat steun gebruiken.”

Sevenum de aanrijding heeft veroorzaakt, krijgt hij geen straf opgelegd.
De man uit Sevenum gaat erg gebukt
onder de gevolgen van het ongeval en
heeft oprecht berouw getoond. Ook is
hij nooit eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. Daarbij gaf het slachtoffer aan dat hij het straffen van de dader
zinloos vindt. Gelet op deze omstandigheden ziet de rechtbank geen nut in
het straffen van de dader.

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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In één weekend meer regen dan normaal in een maand

Wateroverlast door regen
De plensbuien die in het weekend van 15 en 16 augustus over Nederland trokken, hebben ook in Horst aan
de Maas op verschillende plekken overlast veroorzaakt. Zo stonden straten blank, moesten enkele kelders leeggepompt worden en hadden verscheidene evenementen waterproblemen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www. vanrengsbestratingen.nl

Een straat in Swolgen veranderde in een rivier
De regen heeft in Horst aan de
Maas op verschillende plekken tot overlast gezorgd. De brandweer moest in
Lottum dit weekend drie keer uitrukken om ondergelopen kelders leeg te
pompen. Het ging om twee huizen op
de Grubbenvorsterweg en een woning
aan de Grimmelsweg in het maasdorp.
In Swolgen liep een kippenbedrijf het
risico onder te lopen. De brandweer
greep preventief in en zorgde ervoor
dat de kuikens geen natte poten
kregen.
Naast particulieren en bedrijven
ondervond ook een aantal evenementen hinder van de zware regenval.
Het festival Phoenix on the Beach in
Hegelsom zag zichzelf bijvoorbeeld
genoodzaakt het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi op zondag 16 augustus
af te blazen. Ook moest het feest

verplaatst worden naar zaal Debije.
Het terrein van de MTB Streetrace in
Melderslo op zaterdag 15 augustus was
veranderd in een grote modderpoel.
Tijdens de hevigste regenbuien heeft
de wedstrijd even stilgelegen, maar na
die pauze is de race gewoon verreden.
Pastoor Ruud Verheggen twitterde over
de regen tijdens de Mariafeesten in
Tienray op 16 augustus: “Gods genade
stroomde overvloedig, zo mochten
we horen bij zeer natte, maar wel
mooie en inspirerende Mariafeesten in
Tienray.”
Weerman Lei Spreeuwenberg uit
Lottum licht de opmerkelijke hoeveelheden regen toe: “Tussen zaterdagmiddag en maandagochtend is in Swolgen
110 millimeter regen gevallen.
In Lottum spreken we over 93 millimeter. Ter vergelijking: normaal valt

in Noord-Limburg in de hele maand
augustus 70 millimeter. Deze extreme
regenval is voortgekomen uit twee
regenfronten die boven Noord-Limburg
tot stilstand zijn gekomen.”

Eens per honderd jaar
Noord-Limburg lag dit weekend
precies op de grens tussen warme lucht
in het oosten en koude lucht in het
westen. Daarnaast was er ook weinig
beweging in de atmosfeer waardoor
de regenfronten boven Noord-Limburg
tot stilstand kwamen. Spreeuwenberg:
“Dat er zo veel regen valt, is uiterst
ongewoon. Dit maak je statistisch
gezien slechts een keer per honderd
jaar mee. Vanaf donderdag 20 augustus
zal het gelukkig wel weer warmer
en droger worden, zodat de gevallen
regen weer kan verdampen.”

Onze openingstijden zijn:
Dinsdag
09.30 - 17.00 uur
Woensdag
09.30 - 17.00 uur
Donderdag
09.30 - 17.00 uur
Vrijdag
09.30 - 19.30 uur
Zaterdag
08.30 - 15.00 uur

www. vanveggeltegels.nl

donderdag 27 augustus

Gratis voetchecks
Op 27 augustus kunt u bij PAST schoenen
in Horst terecht voor gratis voetchecks!
Tijdens een voetcheck kijkt een ervaren podotherapeut van
Penders Voetzorg naar de algehele conditie en stand van
uw voeten. Na deze voetcheck krijgt u geheel vrijblijvend
een persoonlijk advies.
Een afspraak maken is niet nodig. U bent van harte welkom
tussen 13.30 en 18.00 uur.

PAST schoenen Horst
Hoofdstraat 14

www.pendersvoetzorg.nl

www.pastschoenen.nl

Deukje?
Vier generaties Kleeven
Met de komst van kleine Siem zijn de vier generaties Kleeven compleet. Het is al de tweede keer
dat er een vierde generatie binnen deze familie verwelkomd wordt. In 1991 was dit namelijk ook het
geval. De jongste generatie van destijds, Kevin, heeft nu zelf een zoon, waardoor de familie opnieuw
uit vier generaties bestaat. Op de foto staan superopa Theo Kleeven (78) uit Geijsteren en Meerlonaren
opa Twan Kleeven (47), vader Kevin Kleeven (24) en zoontje Siem Kleeven.

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

04

familie

20
08

Wij zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden
van ons koorlid

Piet van Horck
Piet was 50 jaar een trouw en enthousiast lid.
Hij genoot volop van de repetities, uitvoeringen en concertreizen.
Jarenlang verzorgde hij op een uitstekende wijze het opbergen
en uitreiken van de muziekstukken.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte.
Bestuur, dirigent en leden
Gemengde Zangvereniging Le Rossignol, Lottum.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop BBQ pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 18,-. Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwe Peeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Cassandra Creatief Castenray. Verkoop
van mooie stoffen, naaien quiltartikelen. Naailessen (ook
voor kinderen) en Quiltlessen.
Meer info www.cassandra-creatief.nl
of 0478 57 10 45.
Pilates. Body Mind Beweegmethode.
Wekelijks groepslessen in Horst,
overdag en ’s avonds
Info/opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
hooimachine/hark/maaier/ploeg/
mesttank/frees/weisleep/maiszaaimachine/kipper/tractor enz. en
vee-paardentrailer 06 19 07 69 59.
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
Gevraagd loop-/sloopauto’s, ook
bussen, alle merken.
Hoofdzakelijk oudere modellen t/m
bouwjaar 2005. RDW erkend.
Tel. 06 54 97 63 59.
Te koop blauwe bessen,
tevens zelf plukken na tel. afspraak.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 06 58 86 32 52.
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.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61
01 (Pascal van Kempen-Sevenum).
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te koop vleespakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket van 10 kg
€ 50,-. Vacuum verpakt en ingevroren.
Fam. Klomp Nieuwe Peeldijk 35
America tel. 077 464 13 80/
06 17 21 89 33.

Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, nectarine, perziken,
druiven enz. Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Te Koop koffieboeketjes € 2,- per
bos. Veldboeketten op bestelling. Fam.
Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America, tel.
077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Te huur makkelijk bereikbare
vorstvrije opslagruimte van 140 m²
in Sevenum. Tel. 06 50 66 58 14.
Verloren sleutel met etui op donderdag
13-08-2015 tussen 15.15 uur en 16.00
uur in het steegje bij de chinees tussen
Veemarkt en P2. Tel. 06 43 77 99 65.
Nieuw! Thetahealing®.
Verander de wereld begin bij jezelf!
In sept. starten nieuwe cursussen,
zie agenda www.FranciSense.nl of kom
naar een informatieavond in Horst
of bel tel. 06 30 14 51 04.

Te koop rollator/scootmobiel. Wegens
overcompleet tweedehands rollator
Topro Olympos Medium en opvouwbare
scootmobiel Gogo Elite Traveller te koop.
Hay & Annie Janssen, Maasbreeseweg
3a, Sevenum, tel. 077 467 18 22.
Te koop suikermais. Verkoop:
op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur.
P. Timmermans Laagriebroekseweg 32
Leunen tel. 06 17 77 28 25
e-mail pietendian@canaldigitaal.nl

Geboren

Sjef

14 augustus 2015
Zoon van
Patrick Vullings en
Loes Coppus
Broekstraat 1
5871 CC Broekhuizenvorst

Update naar Windows 10. Computerhulp aan huis, bel 06 10 71 00 70.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Nieuwe oogst appels.
Te koop: appels, aardappels, groente,
fruit. Boerderijwinkel Kersten-Janssen
De Hees 69 Kronenberg. Openingstijden:
ma-di-do-vr 10.00-12.00 en 13.00-18.00
za 9.00-16.00 uur.
Te huur winkelruimte
150m + magazijn, garage en kantoor
voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 077 463 49 48.
Mindfulness cursus. Start cursus
9 september. Acht bijeenkomsten om
de twee weken, waarvan één avond
individueel wordt ingepland.
Kleine groepjes. www.via-rosa.nl
tel. 0478 69 10 06.

Geboren

Nine

9 augustus 2015
zusje van Gwen
Dochter van
Nick Garsen en Doris Alaerds
Math. Claassensstraat 15
5962 AM Melderslo

Geboren

Bruce
6 augustus 2015
Zoon van
Patrick en Francy
van den Boogaard
Kerkveld 29
5866 BW Swolgen

Caravanstalling Droesen Venray.
Tel. 0478 58 30 48.

Kiest u voor kwaliteit?

Yogacentrum L’Espoir. Op 31 augustus
starten we weer met de yoga. Voor info
of opgave bel 077 398 51 36, Almeweg
11 Horst.
Te koop oud eiken meubels, complete
set. Bestaande uit kast, eettafel met
6 stoelen, salontafel, dressoir en
tv-kastje. Wordt verkocht in 1 koop.
Bel gerust, 077 398 30 51.

dealer van

Te koop damesfiets Gazelle, kleine
maat. Tel. 06 31 78 50 28.

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

Te koop aangeboden in Swolgen
halfvrijstaande woning met garage,
Kanakker 4. Perceel ± 285 m2,
3 slaapkamers en vaste trap naar zolder.
Tuinhuisje en aluminium overkapping en
vrije achterom. Prijs € 195.000 k.k. Tel.
06 53 24 21 52.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Zorgboerderij d’n Bongerd in
Sevenum. Dagbesteding voor ouderen
met een lichte zorgbehoefte. Zowel
via PGB als Zorg In Natura. Bel Irma voor
meer informatie 077 850 18 31
www.zorgboerderijdnbongerd.nl

06-22605746

Zoek de Spaanse zon op!
Mooie accommodatie aan de Costa
Blanca. Kijk voor info en acties op
www.casarutten.com of neem contact
op: 077 463 14 80 of 06 50 21 89 12.
Maria en Jos Rutten. WiFi sinds kort
aanwezig!

Grafmonumenten

ORMINSPEC
GRATIS HOUTW
●

TIE

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

Blitterswijck

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

urnmonumenten
en restauratie

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

Dag en nacht bereikbaar

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

Gerrie
van den
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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Ontwikkelingsprojecten

Nieuwe voorzitter
voor Winkel van Sinkel
Grubbenvorst
Met de opbrengst uit haar Winkel van Sinkel in Grubbenvorst steunt moederstichting Projectmatige Charitas
(PmC) al 48 jaar kleinschalige ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Toon Stappers (73) geeft na elf jaar de
voorzittershamer van de vestiging in Grubbenvorst door aan Gé Vossen (62). “Ik wil jongeren duidelijk maken dat
de Winkel van Sinkel niet stoffig, maar sexy is.”

Tegenvallende kaartverkoop

Show Project-K
verhuist naar binnen
Project-K, waarin zeventien verenigingen uit onder andere
Horst aan de Maas hun krachten bundelen, wordt een binnenactiviteit.
In eerste instantie wilde de organisatie de voorstellingen buiten
houden, maar door tegenvallende kaartverkoop is de activiteit
naar binnen verplaatst.
DOK6 Theater organiseert op
vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag
6 september een voorstelling
waaraan verschillende verenigingen
met een achtergrond in de muziek,
zang, dans en toneel meedoen.
Zo dragen slagwerkgroep Drum
& Roses uit Lottum, dansvereniging
All for You uit Melderslo, vocalgroup
Jointoo uit Meerlo en omgeving,
Drumband Jong Nederland Horst,
zangvereniging Merico Vocaal uit
Meterik en zangkoor Sezako uit
Sevenum een steentje bij aan de
show. Het geheel wordt gepresenteerd door toneelvereniging Poespas.

Regisseuse Esther Jacobs uit
Hegelsom: “Al een jaar zijn de
verenigingen bezig met musicalnummers. Het wordt voor de driehonderd deelnemers wel een beetje
inschikken. Het buitenpodium is een
stuk groter dan het binnenpodium,
waar de shows nu heen verhuizen.”
Voor het publiek verandert de
beleving van de show. Zij zitten
nu op een vaste theaterstoel
en wandelen niet rond op een
theaterplein, zoals in eerste
instantie de bedoeling was.
De shows vinden plaats in
DOK6 in Panningen.

Mariëtte Mode
vraagt (tijdelijk) een

Meubels, bordspellen en boeken.
Wie de Winkel van Sinkel aan de
Irenestraat in Grubbenvorst binnenwandelt, ziet een enorme variatie aan
tweedehands spullen. Mensen die van
hun spullen af willen, kunnen deze
gratis afleveren in de winkel. Met het
verdiende geld financiert stichting
PmC kleinschalige goede doelen in
het buitenland. “Dit kan het aanleggen van een waterpomp zijn of hulp
na een ramp zoals we die in Nepal
hebben gehad”, zegt aftredend voorzitter Toon Stappers. “De voorwaarde is
dat het initiatief van mensen uit de
buurt komt. Op die manier kunnen we
controleren of het geld goed terecht
komt.” Mensen die aanspraak willen
maken op subsidie van de stichting
moeten een formulier invullen. De
stichting kijkt dan of het project bij
haar doelstellingen past. “Als we een
project hebben goedgekeurd, verwachten we een stukje verantwoording. Dat
kan bijvoorbeeld documentatie in de

vorm van foto’s of een filmpje zijn”,
zegt Stappers.

50.000 euro
naar goede doelen
Jaarlijks doneert PmC aan projecten
in de hele wereld. “Denk aan landen
als Senegal, Bolivia en Gambia.
Het accent ligt dan op mensen die niet
zelfredzaam zijn. In Gambia hebben we
bijvoorbeeld een project gesteund dat
het voor blinden mogelijk maakt om
telefoons te repareren”, aldus Stappers.
Jaarlijks gaat er 50.000 euro naar deze
goede doelen. “Dat is 18 euro per
vrijwilliger per uur”, zegt Stappers.
De Winkel van Sinkel is 48 jaar
geleden begonnen in een schoollokaal
in de Schoolstraat. De stichting heette
toen nog Parochieel Missie Centrum. In
die tijd steunde de stichting nog alleen
religieuze projecten. Onder leiding van
Stappers is dat idee in 2004 losgelaten.
Daarnaast is in de afgelopen elf jaar

onder meer het gebouw groter geworden, is er een bedrijfsauto aangeschaft
en wordt er geld verdiend met het
inzamelen van oud papier. Stappers
vindt het niet nodig om opvolger
Vossen iets mee te geven. “Iedere
voorzitter heeft zijn eigen stijl”, zegt
hij. Vossen zelf wil de huidige lijn van
de stichting en de winkel doorzetten.

voor ± 15 uur per week

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Mariëtte van Og, 077-3982152,
info@mariëttemode.nl

Publiciteit
“Ik vind het belangrijk om er
genoeg vrijwilligers bij te houden.
Ook wil ik meer jongeren betrekken
bij de stichting.” Vossen denkt wel
te weten hoe hij dat kan doen. “We
gaan de publiciteit opzoeken. Heel
weinig mensen weten wat wij doen.
Ik wil jongeren duidelijk maken dat
de Winkel van Sinkel niet stoffig, maar
sexy is.” Daarnaast wil Vossen de
mogelijkheden gaan bekijken om ook
binnenlandse projecten te ondersteunen. “Ook dichter bij huis is er
armoede.”

Uitbreiding

Doolgaardstraat 8, Horst, 077 398 56 51 www.mariettemode.nl

KOM DANSEN
Nieuwe beginnerscursus stijldansen
Of stroom in bij onze vele andere groepen
Start zondag 6 september 2015

SCHRIJF JE NU IN!
René Driessen

Veranda voor
Rozenkenniscentrum
Het Rozenkenniscentrum in Lottum gaat uitgebreid worden met een grote veranda. Het oude gebouw is te klein
voor de grote groepen mensen die het centrum bezoeken.
Het Rozenkenniscentrum in Lottum
is een plek waar tijdens de zomermaanden dagelijks presentaties en
rondleidingen worden gegeven aan
mensen die geïnteresseerd zijn in
rozen. Theo Kranz van De Rozenhof
licht toe: “Het huidige gebouw is 10
jaar geleden gebouwd en kan

actieve
verkoopster

ongeveer twintig bezoekers faciliteren.
Het Rozenkenniscentrum krijgt echter
met enige regelmaat te maken met
groepen van wel veertig of vijftig
mensen.
Om dat ruimteprobleem op te
lossen is besloten uit te breiden met
een overdekte veranda waardoor

bezoekers tijdens presentaties nog
steeds in de tuin zitten.” De vergunning voor de uitbreiding is goedgekeurd door de gemeente. De bouw
van de veranda zal beginnen nadat
het seizoen op 31 oktober geëindigd
is. Voor de bouw zal veel gebruik
gemaakt worden van vrijwilligers.

Dansstudio Beatz ‘n Style
www.dansmetonsmee.nl
beatz@dansmetonsmee.nl
tel. 06-25055754

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Clevers benoemd tot IJscoman des vaderlands
IJssalon Clevers uit Grubbenvorst is op woensdagmiddag 12 augustus uitgeroepen tot IJscoman Des Vaderlands door 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Bram van den Munckhof wist met zijn
leeuwentaart de titel voor de ijssalon in de wacht te slepen.

Dj Sander Hoogendoorn ging op
zoek naar de IJscoman des Vaderlands,
oftewel een ijscoman die het volk

houvast kan bieden met ijs. ”Ik houd
niet van dichters, maar wel van ijs”,
legde de dj uit. De juryvoorzitter was

kok Danny Janssen van 24Kitchen.
Deze noemde IJssalon Clevers ”de Ajax
onder de ijssalonnen.”
Clevers nam het op tegen ijssalon
Roberto Gelato uit Utrecht en MELT
Icepops uit Amsterdam. De creatie
van de ijssalon uit Grubbenvorst
was een ijstaart in de vorm van een
leeuw. Alle deelnemers hadden een
nationaal thema gekregen aangezien
een ijscoman des vaderlands nationale dagen en gebeurtenissen in ijs
moet weten te vangen. Het thema
voor IJssalon Clevers was dierendag.
De leeuwentaart stond zowel voor
de nationale trots van Nederland
als de recent doodgeschoten leeuw
Cecil. Nu Clevers de titel IJscoman des
vaderlands heeft gewonnen, betekent dat ook dat ijsmaker Van den
Munckhof vaker gevraagd zal worden
over nationale thema’s ijscreaties te
vervaardigen.
Van den Munckhof vertelt over
de wedstrijd: “Het begon vrij ludiek
allemaal, maar naarmate de wedstrijd dichterbij kwam, werden we
steeds serieuzer. Toen we eenmaal in
Hilversum stonden, was ik toch erg
zenuwachtig. Dat we daarna wonnen,
gaf een erg mooi gevoel, zeker omdat

de tegenstanders ook erg
goed waren. Nadat we gewonnen
hadden, stroomden de felicitaties
binnen. Dat streelt je ego wel een
beetje.” Voor de wedstrijd heeft

Van den Munckhof een speciale lionsijssoort bedacht. Deze bestaat uit karamel, gepofte rijst en chocoladesaus en
was op 12 augustus in alle vestigingen
van Clevers te verkrijgen.

Opening
pedicurepraktijk
Marijn Poels en Yvonne van Mil openen op dinsdag 1 september de
pedicurepraktijk Paramedische Voetzorg binnen het Gezondheidscentrum
van Hof te Berkel in Horst. Op zaterdag 29 augustus vindt vanaf 13.00 uur
een open dag plaats.
De pedicurepraktijk is door de
locatie in het Gezondheidscentrum
gemakkelijk te bereiken voor
senioren. Ook andere doelgroepen,
zoals sporters, zijn welkom.
“Voetzorg moet voor iedereen
toegankelijk zijn: voor zowel jong
als oud. Wij merken dat bijvoorbeeld
jongeren er al meer mee bezig zijn
dan vroeger en dat het niet meer

‘ouderwets’ is om je voeten te laten
verzorgen,’ aldus Marijn Poels.
De twee blijven naast het starten
van de praktijk ook nog ambulant en
dus op locatie werken.
De praktijk wordt feestelijk
geopend op zaterdag 29 augustus.
Iedereen kan deze dag dan een
kijkje komen nemen bij de nieuwe
locatie.

Gemeente Horst aan de Maas: dwangsommen tegen illegale activiteiten

Limburgs Uitje spant kort geding aan

Gemeente Horst aan de Maas legt Limburgs Uitje in Sevenum een dwangsom op, als deze niet stopt met haar activiteiten. Volgens de gemeente zijn de activiteiten van de aanbieder van
groepsuitjes in strijd met het bestemmingsplan van de locatie.
Limburgs Uitje organiseert bedrijfsen groepsuitjes op twee locaties in
Sevenum. De activiteiten die georganiseerd worden aan de Hazenhorstweg
zijn door gemeente Horst aan de Maas
als illegaal beoordeeld. Het perceel
heeft een bestemming recreatie met als
aanduiding camping, een ander deel
van de locatie heeft als bestemming
agrarisch. Gemeente Horst aan de Maas
stelt dat sport- en spelactiviteiten tot
bepaalde mate passen in het bestemmingsplan, maar dat Limburgs Uitje de

locatie hier uitsluitend voor gebruikt.
Sport en spel is de hoofdactiviteit en
past dus niet in het bestemmingsplan.
Volgens de gemeente zijn de spellen
enkel toegestaan als het gebruik van de
groepsaccommodatie de hoofdactiviteit
van het bedrijf is. Dat wil zeggen dat
zolang er geen gasten blijven slapen op
het terrein, de spellen illegaal zijn.
Sinds maart slapen er geen groepen
meer op het terrein.
Gemeente Horst aan de Maas legt
daarom een dwangsom op van 2.500

euro voor iedere keer dat er toch sporten spelactiviteiten georganiseerd worden op het terrein, met een maximum
van 25.000 euro. Daarbij moet Reijnen
ook 5.000 euro betalen als hij de aangebrachte paaltjes voor het spel Ik Hou
Van Holland Race niet verwijderd. Deze
zijn volgens de gemeente in strijd met
het agrarische bestemmingsplan.
Kai Reijnen van Limburgs Uitje is
het niet eens met deze beslissing en
spant een kort geding aan tegen het
besluit van de gemeente. Donderdag

20 augustus om 14.00 uur verschijnt de
zaak voor de rechtbank van Roermond.
Reijnen: “Ik voldoe aan alle regels als
de gasten gebruikmaken van de accommodatie. In het bestemmingsplan staat
nergens duidelijk aangegeven dat de
gasten ook moeten blijven slapen op
het terrein.” Eerder heeft Reijnen met
gemeente Horst aan de Maas gesproken over de plannen van Limburgs Uitje.
“De gemeente heeft toen aangegeven
graag mee te werken aan een nieuwe
bestemming voor het plan in recre-

atieve sfeer. Het probleem is dat dit
allemaal niet formeel op papier staat.”
Omwonenden van het bedrijf klaagden bij gemeente Horst aan de Maas
over overlast die zij zouden ervaren.
Volgens hen is er sprake van geluidsen parkeeroverlast. Deze omwonenden
gaven aan op de hoogte te zijn van het
kort geding, maar wilden hun klachten
niet toelichten.
De uitspraak in het kort geding
wordt binnen twee weken bekendgemaakt.
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GEPLUKT Cor Heufs

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.

tot autoschadehersteller, waarbij ik
vijf dagen in de week werkte en op
zaterdag naar school ging.” Na Meterik
kwam de autoliefhebber terecht
bij een autoschadebedrijf in Venlo.
“Ik heb me na Venlo verdiept in de
groothandel en ben mijn eigen bedrijf
gestart in de import en export van
Amerikaanse auto-onderdelen. Dit heb
ik tot 2007 gedaan.” De voorliefde
voor de Amerikaanse automobielen zit
voor Cor in het geluid. “Ik ben dol op
het geluid van een V8-motor.”

Oude champignonkwekerij

Zijn vader zat in de autocross, dus de liefde voor auto’s zat er al vanaf zijn geboorte in. Op zijn zestiende
levensjaar hield hij zich bijna fulltime bezig met auto’s. Nu is hij een taxateur van hedendaagse en klassieke
motorvoertuigen. Deze laatste categorie heeft een speciale plek in zijn hart, wat geresulteerd heeft in het organiseren van het Oldtimerfestival in de Kasteelse Bossen. “Maar eigenlijk hou ik van alles wat naar brandstof ruikt.” Deze
week wordt Cor Heufs (47) uit Melderslo geplukt.
Cor Heufs werd op 24 mei 1968
geboren in Meterik. “Maar ik heb altijd
al een band met Melderslo gehad.
Ik had hier mijn vriendengroep zitten
en zodra ik de bromfietsleeftijd had,
was ik hier heel veel te vinden.”
Ook zijn vrouw Anja komt uit
Melderslo. “Ik heb haar in 1997
ontmoet in een kroeg in Horst en we
hadden een goede klik. Drie jaar later

trouwden we.” Inmiddels heeft het
stel drie kinderen. “Boy van 21, Denise
van 19 en Robin van 14.” Cor is in
Melderslo komen wonen, omdat hij
er dus al goed bekend was. “Het dorp
trok me heel erg aan. We hebben hier
veel kennissen.”

stoken met het ‘autovirus’. “Na de
basisschool en de lts ben ik aan de
slag gegaan bij een autobedrijf in
Meterik. Ik heb een opleiding gevolgd

Autovirus
Door zijn vader werd Cor aange-

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Momenteel werkt Cor als taxateur
van motorvoertuigen. Zijn expertise
ligt bij de oldtimers. “Ik ben een
van de 103 erkende taxateurs op dit
gebied. Dit houdt in dat alle verzekeraars mijn rapportages erkennen.
Om dit te kunnen zijn, moet je onder
andere een hbo-opleiding in motorvoertuigen hebben gevolgd, minimaal
vijftien jaar werkervaring hebben met
automotive en honderd punten per jaar
halen. Deze punten geven aan dat je
kennis up to date is en je bezig bent
met je vak. Dit omdat taxateur een vrij
beroep is en we ons zo onderscheiden.”
Mensen kunnen hun voertuig naar
Cor brengen, die er vervolgens goed
naar kijkt. “Ik let onder andere op originaliteit, productieaantal, de staat van
het voertuig en eventuele restauraties.
Dit schrijf ik op in een rapportage en
bepaal zo de vervangingswaarde.”
In zijn vrije tijd houdt taxateur
zich vooral bezig met oldtimers.
Hij organiseert namelijk samen met

zijn vrouw en andere enthousiastelingen het Oldtimerfestival op het
evenemententerrein in de Kasteelse
Bossen in Horst. “Hier uiten we onze
liefde voor oude voertuigen. We
houden het zo laagdrempelig mogelijk
en willen de voertuigen laten zien aan
de buitenwereld. Met het organiseren
van dit festival krijg ik trouwens ook
punten die ik voor mijn werk jaarlijks
moet halen.”
Buiten de organisatie van dit festival is Cor samen met zijn vrouw bezig
met het verbouwen van hun huis. “Wij
wonen in een oude champignonkwekerij. De voormalige eigenaar van dit
pand kwam ik tegen op een beurs
voor oude bromfietsen in Utrecht. Hij
wilde het niet verhuren, maar wel verkopen. We zagen het al helemaal voor
ons hoe het eruit zou komen te zien.”
In 2009 was de voormalige kwekerij
van het stel. “We verbouwen alles zelf
en lopen nu langzamerhand tegen het
einde aan.”

Carrera Panamericana
Na het huis gaat Cor zich storten op zijn Amerikaanse wagen
Studebaker. “Mijn droom is om
hiermee ooit deel te nemen aan
de Carrera Panamericana. Dit is een
race van drieduizend kilometer door
Mexico en duurt een week. In de
race bestaat er ook een categorie van
auto’s gebouwd tot 1953. Daaraan wil
ik graag meedoen en ik bouw daarom
mijn Studebaker op als een racereplica.”
Helaas is het deelnemen aan de race
enorm duur. “Alleen het inschrijfgeld
is al 12.000 euro. Maar dromen mag,
toch?”
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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.

De draaikolk in het zwembad
In een eerdere commissievergadering heeft het CDA duidelijk gemaakt
dat ze af wilde van het idee om op het Floriade-terrein een regionaal
zwembad te laten plaatsen om onder andere allemaal veiligheidsreden.
Die redenen waren voor anderen al vanaf het begin duidelijk, maar
goed…
We hebben over deze draai van
het CDA al eerder onze verwondering
uitgesproken. Niet dat het verkeerd
was om tot beter inzicht te komen,
maar het kwam wel onverwacht.
Conclusie was dus op dat moment dat
het CDA om was en af wilde van het

regionale zwembad op haar geliefde
Floriade-terrein. En toen de raadsvergadering in juli. Heel omstandig verwonderde het CDA de andere partijen met
de opmerking dat ze de variant die ze
net in de commissie verworpen had,
toch wel onderzocht wilde hebben.

Dus iets wat je wilt wegstemmen,
moet nog wel verder onderzocht
worden. Is dat om nog een draai te
kunnen maken? Of was het CDA door
de regio teruggefloten? De draai werd
uitgesproken door een ander raadslid
dan diegene die eerst in de commissie
had aangegeven dat het CDA nu tegen
de Floriade-variant was. Volgende keer
weer een andere zegsman? Met deze
draai is nu dus de cirkel rond en is het
een echte draaikolk.
De vraag blijft: waarom deze dub-

bele draai? Had wellicht een andere
invloedsfactor nog niet gezegd wat het
CDA moest vinden? Moet daar even op
gewacht worden?
D66 is van mening dat er in ieder
geval een zwembad in Horst moet
blijven en daar past niet de variant op
het Floriade-terrein in. Er zullen waarschijnlijk nog wel meer mogelijkheden
op haalbaarheid onderzocht worden
om het zwemmen in Horst blijvend
te laten bestaan en zo mogelijk te
verbeteren. Verder onderzoek, gericht

op zwemmogelijkheden binnen
onze gemeente? De race is nog niet
gezwommen. Regionaal denken is
goed, maar laat niet altijd de regio
pas beginnen buiten onze eigen
gemeentegrenzen. Wilt u met ons
over dit of andere onderwerpen spreken? Dat kan elke eerste zaterdag
van de maand van 11.00 tot 12.00
uur in de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Hoe om te gaan met tekort aan woningen?
Op dit moment is er meer vraag naar woningen dan aanbod. Voor
huur- en koopwoningen blijkt loting noodzakelijk. Er moet gebouwd
worden, maar niet ongelimiteerd. Nu is er nog volop vraag, maar de
verwachting is dat we over een aantal decennia ook in Horst aan de Maas
met krimp te maken krijgen. De oplossing is volgens PvdA Horst aan de
Maas tweeledig.
Allereerst moeten we goed kijken
naar het vastgoed dat op dit moment
in de gemeente staat en niet of niet
efficiënt genoeg wordt gebruikt. In
het kader van bestaand vastgoed

hebben we tijdens de laatste raadsvergadering een motie ingediend, waarbij
we het college vragen een overzicht
te maken van bewoonbaar gemeentelijk vastgoed en te onderzoeken of

dit eventueel ingezet kan worden voor
bewoning. Deze motie is unaniem
gesteund. Hier gaan we dus mee aan
de slag. Maar ook particulier bezit kan
een oplossing zijn. Denk aan een oude
boerderij die met een aantal aanpassingen woonklaar gemaakt kan worden
voor meerdere starters.
Daarnaast is het zaak dat er
tijdelijke oplossingen komen. Er zijn
projecten bekend waarbij woningen
worden gebouwd die na bewoning

weer demontabel en herbruikbaar zijn.
Dit is voor PvdA een wenselijke ontwikkeling. Op die manier kan er daadwerkelijk duurzaam worden gebouwd.
Hebben jullie nog creatieve ideeën voor
tijdelijke woningbouw? Neem contact
met ons op.
We zullen er op toe blijven zien
dat het college vaart maakt met deze
kwestie.
Michiel Janssen,
PvdA Horst aan de Maas

Voedselbank in welvarend land?
Twee weken geleden kwam L1 met het bericht dat de voedselbank
een tekort aan voedsel dreigde te krijgen. L1 zou in het najaar hier weer
een actie houden voor het inzamelen van voedsel voor de voedselbank.
De SP vindt het een schande voor
een beschaafde samenleving, zoals
Nederland zich toch wil noemen, dat
we deze überhaupt nodig hebben.
Natuurlijk heeft de SP veel respect
voor de initiatiefnemers van de
voedselbank om zo mensen te

helpen die slachtoffer zijn geworden
van de groter wordende verschillen
tussen arm en rijk in onze samenleving. Het zou ook niet mogen om
overtollig voedsel zomaar weg te
gooien. Prima dat er wordt gekeken
om het goed te gebruiken.

Onze gemeente kent ook een
armoedebeleid. De SP reageerde
hierop met de woorden dat ze het
dramatisch vindt dat wij anno 2014
een nota armoedebeleid moesten
goed- of afkeuren in Horst aan de
Maas. De SP legde de oorzaak neer
bij het Haagse beleid. De wethouder
reageerde hierop met de woorden
dat armoede van alle tijden is. Ja,
maar helaas ook altijd door de poli-

tiek in stand gehouden of in de hand
gewerkt. Aan veel wat met pijn en
moeite is opgebouwd door onze
ouders en veel ouderen van nu wordt
weer geknabbeld. Met als slachtoffers
weer de mensen die toch al kwetsbaarder zijn. Toch weer het gevolg van
politiek in Den Haag.
Het is te gek voor woorden dat er
nog steeds mensen zijn die denken
dat de oorzaken van in armoede

terecht komen aan de personen zelf
ligt. Voor ons een reden om steeds
zeer kritisch het Haagse beleid te
volgen en in de lokale politiek erop
te wijzen dat veel oorzaken van de
grote tweedeling in ons welvarend
land liggen in het Haagse beleid van
PvdA en VVD.
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

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

Schaamteloos D66
Wekelijks kunt u ze hier lezen: de veelal schaamteloze stukjes die D66
meent te moeten schrijven. Veelal van de hand van Andries Brantsma uit
Hegelsom. Maar met goedkeuring van de partij. Het logo staat er boven.
Nu is er natuurlijk niks mis met het uitdragen van je mening. Vrijheid van
meningsuiting staat niet voor niets hoog in ieders vaandel.
Maar ik denk niet dat veel
mensen deze stukjes nog lezen. Dit
stukje misschien ook wel niet. Want
wie heeft er nu behoefte aan zulk
vergaand D66-negativisme. Het
achterover leunen en negatief-kritisch alles neersabelen wat er in
onze gemeente gebeurt. Met een

ondertoon van incompetentie, gebrek
aan visie en ontbrekende daadkracht
van iedereen die niet het alwetende
D66-geloof heeft.
Een D66 dat er overigens ook vaak
zelf niks van begrijpt. Getuige de vele
(soms onnozele) vragen die in de
raad- en commissievergaderingen en

schrifelijk door D66 gesteld worden
(“Ik begrijp het niet helemaal. Kunt u
mij eens uitleggen...”). Veelal zaken
die je met een beetje fatsoenlijk contact met je achterban en wat gezond
boerenverstand had kunnen weten of
te weten had kunnen komen. Maar die
het ambtenarenapparaat nu vele uren,
en ons allemaal (tien)duizenden euro’s
kost om te beantwoorden. Om de kennis van D66 enigzins bij te spijkeren
tot basisniveau. Geld dat we echt beter
konden besteden. En na beantwoording verandert er overigens niks aan

het besluit of de afwegingen van D66.
Snapten ze hun eigen vragen niet,
of de antwoorden?
Gelukkig zijn er in onze mooie
gemeente veel mensen die de
schouders eronder willen zetten. Die
meedenken om zaken te verbeteren.
En vooral: ook meedoen. Met deze
mensen kunnen we de toekomst
bouwen. En nee, niet alles gaat goed.
Maar veel gaat wel beter. Goeie stuurlui aan wal zullen we altijd houden.
Ik hoop alleen dat hun geroeptoeter eens een keer zinvolle bijdragen

worden. Oh ja, als u dit met mij eens
bent, wilt u het dan ook aan D66
vertellen? Het blijft anders zo akelig
stil in de bibliotheek elke zaterdagmorgen.
PS: Indien D66 overweegt om
hierop te reageren, hierbij alvast mijn
enige commentaar: “Nee, koekjes
van eigen deeg zijn nooit lekker.”
Elbert Joosten (oud-raadslid
gemeente Horst aan de Maas),
St. Jansstraat, Meterik
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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

Tom Hartmann
19 jaar
Horst
Dendron College

Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Mercedes, omdat dat toch wel het
merk auto is waar mensen respect voor
hebben. Verder is het een merk met
kwaliteit. Ik verwacht mijn rijbewijs
binnen een half jaar te halen, ik ben nu
al bezig met de theorie.
Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Het beste cadeau is een fotocollage
aan iemand van wie ik afscheid moest
nemen. Ik kende hem 4 jaar, en we
hadden samen veel meegemaakt. Veel
kleine foto’s vormden samen een grote

foto van hem en mij. Het slechtste
cadeau is een kaartje met een slechte
grap erop. Ik gaf deze aan iemand
die ouder werd, en diegene vond het
eigenlijk helemaal niet leuk dat hij
ouder werd. De grap was dus mislukt,
en dat was best ongemakkelijk.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
De bestorming van de Bastille in 1789,
wat het begin was van de Franse
Revolutie. Deze democratische revolutie
heeft de wereld gemaakt tot wat het
vandaag is. Ik zou zelf de Bastille niet
mee willen bestormen, ik zou het liever
gewoon van buitenaf zien gebeuren.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Toen we op vakantie gingen naar

aan
Tom Hartmann

Venetië met familie. Het was de eerste
keer dat ik naar Venetië ging, en dat
was heel bijzonder. De stad heeft een
goede sfeer en mooie gebouwen.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik voor de eerste keer sneeuw
zag. Dat was in München. Ik snapte
niet helemaal wat sneeuw was.
Toen ik sneeuw op een berg zag liggen, dacht ik dat je erin kon zwemmen als een soort schuimbad. Het was
natuurlijk ijskoud, dus toen vond ik het
allemaal niet zo leuk meer.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Rehab van Amy Winehouse. Het is niet
per se dat het nummer een speciale
betekenis heeft, maar ik vind het wel
een heel speciaal nummer omdat haar

Autobedrijf

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

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

stem hier mooi in uitkomt. Ik ben best
wel een beetje fan van haar en ik vind
dit zeker een van de mooiste nummers
die ze geschreven heeft.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Dat ik 7 jaar geleden met een schoolgroep naar China ben geweest. Ik was
het helemaal niet van plan, maar een
impulsieve actie zorgde er toch voor
dat ik naar China ging. Het was een
kans die ik nooit meer zou krijgen, dus
ik dacht: waarom niet?
Stad of dorp?
Stad, omdat ik in München geboren en
getogen ben. In een dorp zijn er weinig
uitgaansmogelijkheden en het is heel
rustig, daar hou ik niet zo van.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat je met lichtsnelheid kunt reizen.
Dan kan je redelijk snel naar verre
sterren toe. Het zou toch fantastisch
zijn als je Jupiter met je eigen ogen
kunt bewonderen en niet door een
telescoop?
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik waarschijnlijk in Italië geboren zijn. De bevolking daar heeft een
hele rustige uitstraling. Nederlanders
hebben heel vaak haast, en dit hebben
Italianen helemaal niet. Verder spreken
het lekkere eten en de mooie gebouwen me ook aan.
Wat is jouw stopwoordje?
Jaja. Dit zeg ik meestal als er tijdens
een gesprek een ongemakkelijke stilte
valt. Dit heb ik wel vaker als ik met
mensen praat die ik niet ken, of met
familie die ik al heel lang niet gezien
heb. Dan probeer ik die ongemakkelijke stilte op te vullen met mijn
stopwoordje.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik met een aantal andere vwoleerlingen een bedrijf op ga richten
binnen het project Jong Ondernemen.
Dit project houdt in dat je met een
groep mensen een bedrijfje gaat
oprichten om te kijken hoe dat gaat
en dus ervaring op te doen. Dit doen
we voor ons profielwerkstuk, en dat
is natuurlijk best belangrijk. Het vergt
veel inzet en je bent er veel mee bezig,
maar daar krijg je ook weer iets voor
terug.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak is Duits, omdat dat mijn
moedertaal is en het dus vrij gemakkelijk is. Verder zijn de docenten heel
aardig. Het stomste vak is wiskunde,
omdat ik echt een hekel heb aan rekenen en met getallen werken.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Oud en nieuw, omdat je dan altijd
terugkijkt naar het vorige jaar. Iedereen
is blij en je verzint voornemens om het
volgende jaar een goed jaar te laten
worden.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Inspector Gadget. Dat keek ik vroeger
iedere avond. Het is een soort robot die
van alles uit zijn hoed tovert. Het is een
geinig persoon, en daarom lijkt het me
grappig om Inspector Gadget te zijn.

Côte d’Horst
Vorige week donderdag
nam ik een duik in de recreatieplas van de Kasteelse
Bossen. Ik hoor je denken.
”Zwemmen in de Kasteelse
Bossen? In dat vieze water?”
Ja, die reactie heb ik veel
gehoord.
Ik moet toegeven, de
recreatieplas (wat een oncharmant woord) is niet erg aantrekkelijk. Voorgaande jaren is er al
een paar keer blauwalg gedetecteerd en het water waar je niet
doorheen kunt kijken, heeft iets
onheilspellends. Alsof er op de
bodem een groot zeemonster
rondkruipt dat elk moment kan
toeslaan. Het ruikt er ook een
beetje vreemd. Wat eigenlijk
niet gek is als je je bedenkt dat
al die honden, eenden, ganzen
en vissen die daar rondzwemmen ongetwijfeld er iets in
achterlaten…
Optimistisch kijk ik om me
heen. Opeens voel ik onder mijn
handdoek een ruw voorwerp.
Een steen? Of is het misschien
een verharde grote boodschap
van een trouwe viervoeter?
Onbeweeglijk blijf ik zitten en
hoop op het eerste.
Maar met een beetje goed
inlevingsvermogen en fantasie
lijkt het net alsof je je op een
subtropisch strand begeeft.
Met hetzelfde fijne zand dat zich
overal in nestelt: tussen je
vingers, in de zonnebrandcrème,
waardoor je elke keer automatisch gescrubd wordt tijdens het
insmeren- en vooral op je
handdoek. Bloedhitte en
temperaturen boven de
30 graden (waardoor het zand
nog beter blijft plakken).
Een aantal jengelende kinderen
en hier en daar hoor je wat
gebrabbel in een exotische
(Oost-Europese) taal.
Zo zie je maar. Je hoeft niet
per se ergens op een ver
onbewoond eiland melk uit een
kokosnoot te drinken om dat
vakantiegevoel te krijgen.
Rosanne
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Wat
zeg je?
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik zou wel graag een
huisdier willen’

Een huisdier geeft gezelschap, maar brengt ook
verantwoordelijkheden en kosten met zich mee.
Ruim de helft van het aantal inwoners van Horst
aan de Maas, 57 procent, heeft dan ook geen
huisdier. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
De één heeft een huisdier om hem gezelschap
te houden, de ander gebruikt hem om zijn huis te
bewaken. Vooral honden en katten zijn populaire
gezelschapsdieren. Toch heeft de meerderheid in Horst
aan de Maas geen huisdier. Omdat ze bijvoorbeeld
allergisch zijn of een dier te duur vinden. “Ik zou graag
een huisdier willen hebben, maar dieren vragen veel
aandacht. Die kan ik op dit moment nog niet geven”,
zegt deze inwoner.
De meest populaire huisdieren in Horst aan de
Maas zijn honden, gevolgd door katten. Maar ook hamsters, konijnen en vissen halen we graag in huis. Een
enkeling heeft een fret of chinchilla in huis rondlopen.
Zo’n beestje moet natuurlijk ook verzorgd worden.
Het heeft eten en drinken nodig, een mandje of kooi
en liefst ook wat speeltjes. Gemiddeld zijn we daar

Inwonerspanel

1.672 leden

Nee
57%

Ja
43%

Heb jij een huisdier?
‘Ik laat de hondje van onze
dochter uit’
‘Nu even niet’
‘Overlast van blaffende honden’

zo’n 50 euro per maand aan kwijt, een consult bij de
dierenarts voor bijvoorbeeld de jaarlijkse inenting niet
meegerekend.
Daarnaast is het voor je een huisdier aanschaft ook
goed om te weten wat je ermee doet als je een dagje
weg bent of op vakantie gaat. De meerderheid brengt
het dier in dat geval naar familie of vraagt iemand op
te komen passen. “We nemen iemand in huis die op
het huis en de dieren let”, zegt deze vakantieganger,
die daarmee twee vliegen in één klap vangt. Anderen
vragen de buren een oogje in het zeil te houden of
brengen de hond of kat naar een dierenpension.
“Ons huisdier gaat op vakantie bij de fokker waar hij
is geboren.” Er zijn ook mensen die bewust niet op
vakantie gaan vanwege hun huisdier.
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

Bespreking Poll week 32

Jongeren zijn te kieskeurig bij locatie starterswoningen
HALLO Horst aan de Maas stelde de vraag of het gerechtvaardigd is dat
jongeren te kieskeurig zijn als het gaat om de locatie van hun starterswoningen. 61 procent van de mensen die de poll ingevuld hadden, stond aan de
kant van de jongeren, bijvoorbeeld die uit de Kronenberg. Zij maken zich zorgen dat als kleine kernen jongeren niet aan weten te trekken, de dorpen dan
zullen ontgroenen. Ger Janssen uit Kronenberg reageerde: “Doordat woningbouwverenigingen niet meer willen investeren in de kleine kernen, toch nog
altijd dertien kernen van Horst aan de Maas, dwingt men jongeren om hun
eerste eigen woning in één van de drie grote kernen te gaan zoeken. Komen
deze jongeren niet binnen enkele jaren terug, dan bereik je hiermee dat er
steeds minder kinderen worden geboren in de kleine kernen en dat deze

kernen extra sterk vergrijzen en ontgroenen. Dit is slecht voor het behoud van
de minimale voorzieningen in deze dorpen en versnelt het verdwijnen van
met name de basisscholen en de jeugdverenigingen.” Annemarie Rooij uit
Sevenum voegt hier aan toe: “We moeten blij zijn dat de jeugd ook in kleine
kernen wil wonen. Deze blijven zo leefbaar, denk maar aan mantelzorg en
burenhulp.”
Van de deelnemers aan de poll vindt 39 procent dat jongeren te kieskeurig
zijn. Horst aan de Maas is volgens hen nu ook weer niet zo’n grote gemeente
dat zij niet kunnen fietsen of de auto pakken om naar de verenigingen en
voorzieningen in het oude dorp te gaan. Het vraagt volgens hen slechts wat
aanpassingsvermogen van de jongeren.

Een fikse regenbui in de zomer is lekker
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In het weekend van 15 en 16 augustus is er een historische hoeveelheid
regen gevallen boven Noord-Limburg. Dat leidde bij de een tot een dip in de
zomerse plannen terwijl anderen juist erg blij waren dat de warmte en de
benauwdheid even doorbroken waren. De geur van een zomerse regendouche
is het onderwerp van verschillende bekende liedjes en spreekt tot ieders verbeelding. De aanloop naar de wolkbreuk en zomerse storm die de benauwdheid van de dagen daarvoor doorbreekt is een verademing voor menig
persoon en voor de landbouw is de regen onmisbaar. En soms ben je die hitte
gewoon even moe en zijn een paar dagen wat kouder weer en regen nog niet
zo erg. Dan waardeer je de zonneschijn die daarna komt ook des te meer.

Anderen hoeven er niets van te weten, zo’n zomerregen. Heb je leuke
plannen gemaakt om met vrienden of vriendinnen naar het zwembad of pretpark te gaan, regent het pijpenstelen. In de zomer hoort de zon te schijnen,
zodat je nog de hele avond kunt barbecueën. En weken achtereen goed weer,
dat is toch juist fijn? Voor evenementen als de Kennedymars en Phoenix on
the Beach is zo’n regenweekend ook vervelend. Dit soort evenementen plant
de organisatie juist in de zomer, omdat ze zo weinig mogelijk kans op regen
willen. Een zomerevenement, daar hoort geen regen bij. Dat verpest de sfeer
maar.
Een fikse regenbui in de zomer is lekker. Wat vindt u?

kris
kras!
Vakantiegevoel
Tijdens de zomermaanden
namen een aantal inwoners ons
mee naar hun favoriete plekjes
in Horst aan de Maas. De
achtertuin, de Peel, de
Molenbeek; als we hen mogen
geloven is Horst aan de Maas
nog helemaal niet zo’n slechte
vakantieplek. Eigenlijk geldt dat
voor heel Nederland, laat de
uitslag van onze poll zien. Maar
liefst 81 procent was van mening
dat je voor een vakantie het land
helemaal niet uit hoeft.
Zelf was ik er nooit zo van
overtuigd dat een vakantie in
eigen land ook telde als ‘echte
vakantie’. Als ik aan vakantie
dacht, dan zag ik toch vooral een
Portugees strand, Italiaanse
ijsjes, een kanotocht op een
Franse rivier of bord vol Spaanse
tapas voor me. Dit jaar nam ik
de proef op de som, want ik heb
voor het eerst sinds lange tijd
Nederland tijdens de zomer niet
verlaten. De bestemming? Het
verre Terschelling.
Door moeilijke treinverbindingen, lange wachttijden en
slecht weer duurde onze reis
naar het Waddeneiland bijna 9
uur. Ter vergelijking: in die tijd
kun je bijna naar Zuid-Frankrijk
rijden. Ter plaatse werd mijn
grote vooroordeel over vakantie
in eigen land (regen!) ook nog
eens meer dan bevestigd. In die
drie dagen Terschelling heb ik
waarschijnlijk meer regen gezien
dan in de rest van het afgelopen
jaar bij elkaar. Maar ondanks de
lange reistijd en regen, was het
heerlijk om gewoon even weg te
zijn uit je vertrouwde omgeving.
Zee, strand, duinen, het was er
allemaal. En lekker lang en veel
eten, omdat het buiten toch niet
droog is bleek natuurlijk
helemaal niet zo’n straf.
Dus, wat ik deze vakantie
geleerd heb: ook in eigen land
kun je prima dat echte vakantiegevoel beleven. Hoewel een
héél klein beetje minder regen
de volgende keer fijn zou zijn.

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 33) > Horst kan een nieuwe horecagelegenheid goed gebruiken > eens 57% oneens 43%
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Dag van de Democratie

Zaterdag 12 september is de landelijke Dag van
de Democratie. De gemeenteraad van Horst aan
de Maas zet dan tussen 11.00 tot 15.00 uur de
deuren van het gemeentehuis open. Het motto
is: Was ik de baas in Horst aan de Maas... Kijk
vanaf 26 augustus naar het programma "Aan Tafel met Pieter" van Reindonk. Daar lichten onze
raadsleden Roy Bouten en Henk Kemperman

alvast een tipje van de sluier op. De Dag van
de Democratie is gelijktijdig met het evenement
"Van Horster Land" in het centrum van Horst.
"Van Horster Land" verbindt culturen en is een
duurzaam initiatief van burgers, werkgevers,
Poolse organisaties, verenigingen, de gemeente
én gemeenteraad Horst aan de Maas en
Centrum Management Horst.

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas
kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende

locaties aan het werk:
• Grubbenvorsterweg / Lottumseweg
• Brug over Kattenstaartsebeek Sevenum

Een zwembad in
Horst aan de Maas?

Wilt u 2 september meepraten over de mogelijkheden van
een zwembad in Horst aan de Maas?
Meldt u dan aan via gemeente@horstaandemaas.nl
Wanneer:
Tijdstip:
Waar:

2 september 2015
19.30-22.00 uur
‘t Gasthoês in Horst

60 Jaar getrouwd
Het echtpaar Janssen-Wismans
uit Horst is 60 jaar getrouwd.
Loco-burgemeester Bob
Vostermans ging maandag op
de koffie om het echtpaar te
feliciteren.

Bekendmakingen

Bouwkavel beschikbaar
Kanaalweg Griendtsveen
Ruime kavels beschikbaar, prachtige ligging aan de rand van Griendtsveen.
Bouwkavels
Langs de Kanaalweg in Griendtsveen zijn vijf
kavels beschikbaar voor de bouw van vrijstaande woningen. De kavels variëren in oppervlakte
van 820 m2 tot 1050m2.
Laat u informeren over de stimuleringsmaatregelen die ook gelden voor deze kavels.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen, Kranestraat 33,
5961 GX Horst, tel. 077- 260 00 00 of
info@startpuntwonen.nl.
Meer informatie treft u ook aan op
www.horstaandemaas.nu.

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
Hofweg 35
Grubbenvorst
Horsterweg 72
Horst
Kranestraat 33

Lottum
Horsterdijk 35
Hombergerweg 48
Meerlo
Peschweg 6
Veestraat 8

Meterik
Crommentuijnstraat 15a
Sevenum
Steeg 38
Markt 28
Romerweg 5
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verenigingen

Red de Zorg Comité van start
In Noord- en Midden-Limburg is het Red de Zorg Comité Noord en
Midden Limburg opgericht en van start gegaan. Dit speciale comité
bestaat uit medewerkers uit de langdurige zorg, kaderleden, politieke
partijen en vakbond FNV Zorg en Welzijn, die samen gaan opkomen voor
de belangen van cliënten en medewerkers in de zorg.
Door heel Nederland zijn zulke
comités opgericht. Het hoofddoel van
deze groepen is op een ludieke manier
aandachtvragen voor de problemen in
de zorg én zoveel mogelijk bekendheid
geven aan de grote landelijke Red de
Zorgdemonstratie op 12 september in
Amsterdam. Het Comité Noord- en
Midden- Limburg gaat mensen
oproepen om mee te werken met het
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Donatie voor
Stichting Honderdtien
Recreatiepark De Schatberg in Sevenum heeft op donderdag 13 augustus een dag voor het goede doel georganiseerd. In totaal werd er 2.000 euro overhandigd aan Stichting Honderdtien.

comité en mee te gaan naar de
demonstratie van 12 september in
Amsterdam. De komende tijd zullen
leden van het comité aanwezig zijn bij
de Harmoniefeesten in Horst op zondag
30 augustus tussen 09.00 en 11.00 uur.
Ook bij het evenement Walk 4 the
Roses in Horst op zondag 6 september
is het comité tussen 12.00 en 17.00
uur aanwezig.

Jubileum jeugdafdeling
RKSV Meterik
De jeugdafdeling van voetbalvereniging RKSV Meterik viert op vrijdag
4 en zaterdag 5 september haar zestigjarige jubileum. Op vrijdagavond
vindt er een reünie plaats voor oud-leden, leiders en trainers. De jeugd sluit
op zaterdag het jubileumweekend af met een FIFA Playstation toernooi.
Tijdens de reünie vinden er onder
andere optredens plaats van
DJ-Tackit. Voor de jeugdleden staan
er zaterdag een aantal spelcomputers
klaar, waarop ze het FIFA Playstation
toernooi kunnen spelen. Ze strijden
individueel tegen elkaar. Als het
weer meezit, zal de finale worden

gespeeld op een groot scherm op het
hoofdveld.
De jongste spelers trappen het
toernooi in de middag af, waarna de
oudere spelers de wedstrijd ’s avonds
afsluiten.
Voor meer informatie, kijk op
www.jubileum.rksvmeterik.nl

Stichting Honderdtien geeft aan
mensen die op basis van lichamelijke,
geestelijke of maatschappelijke
gronden een steuntje in de rug nodig
hebben een verblijf in een bungalow
op De Schatberg cadeau. Samen met
De Schatberg wil deze stichting
bewustwording creëren van het
feit dat vakantie vieren niet voor

iedereen een normale zaak is.
De Schatberg organiseerde
daarom een dag vol met activiteiten
om geld op te halen. Buggyrijden,
schminken, koekjes bakken, sponsorlopen, roeiraces, ponyrijden, liedjes
aanvragen bij de dj en nog veel meer
stond er op het programma. Ook was
er een kinderrommelmarkt met een

speciale grabbelton. De horeca-afdeling van De Schatberg doneerde de
opbrengst van het Totally 110 Event
aan Stichting Honderdtien. Tijdens de
afsluiting bij het kampvuur werd de
cheque van 2.000 euro overhandigd
aan de stichting.
Voor meer informatie over de
stichting, kijk op www.honderdtien.nl

HALLO voordeelpas
Deelnemers
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Hof van Kronenberg

anco lifestyle centre

HUIS van de STREEK

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Blauwebessenland

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

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.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
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

Kronenbergweg 19, Kronenberg
Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst
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www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
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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Wout Poels kijkt terug op Tour de France

‘Het is ontzettend afzien,
maar je krijgt er veel voor terug’
Wielrenner Wout Poels uit Blitterswijck, maar binnenkort uit Meerlo, stond tijdens de Tour de France bekend als
meesterknecht, die er mede voor gezorgd heeft dat de Brit Chris Froome de Tour kon winnen. Zelf werd hij 44e van
de 160 gefinishte renners. Hij kijkt terug op een geslaagde editie van de Ronde van Frankrijk. “Ik ben blij dat ik
mijn steentje kon bijdragen aan het team.”

ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen aan het team. Mijn vorige team,
Omega Pharma-Quick Step, beviel ook
erg goed, maar ik leer nog steeds veel
in Team Sky.” Wout fietst nog minimaal
anderhalf jaar voor zijn huidige team.

Knecht

Wout Poels tijdens zijn huldiging in Blitterswijck
op zaterdag 8 augustus (Foto: Stichting Fanclub Wout Poels)
Wout Poels pendelt tegenwoordig
nog tussen Blitterswijck en Meerlo, waar
hij een huis gekocht heeft. “Omdat ik nu
volop aan het trainen ben, heb ik nog

geen kans gehad om te verhuizen. Maar
zodra ik de tijd heb, verhuis ik definitief
naar Meerlo.” Wout verreed afgelopen
juli zijn vierde Tour de France. Hij nam

namens Team Sky deel aan La Grande
Boucle en werd daarmee de eerste
Nederlandse wielrenner bij dit team.
“Het is een ontzettend mooie ploeg en

Goud van Oud
voetbaltoernooi Horst
De voetbalschoenen worden zondag 30 augustus van zolder gehaald als negen Horsterse vriendenteams na
25 jaar weer een toernooi tegen elkaar gaan spelen. De negen teams speelde 25 jaar geleden regelmatig toernooien tegen elkaar in de zomerperiode en 30 augustus houden zij een reünietoernooi.
Toen Antoine Driessen uit Horst
enkele maanden geleden op een
verjaardag was met een groep vrienden
van het oude vriendenteam En Zoe En
Alles werden druk herinneringen aan
vroeger opgehaald. In die tijd speelden
zij naast de officiële voetbalcompetitie
ook jaarlijks toernooien waarin verschillende Horster vriendenteams tegen
elkaar speelden. Op de verjaardag kwamen zij op het idee om eenmalig een
Goud van Oud-toernooi te organiseren
om te kijken hoe het met de ‘jongens
van vroeger’ ging. “Na wat rondbellen
bleek iedereen laaiend enthousiast en
dus zijn we aan de slag gegaan met

organiseren”, aldus Driessen. Op zondag
30 augustus treffen de oude rivalen
elkaar op het terrein van UVB Horst.
“De jongens van toen zijn onderhand
mannen van 40 tot 55 jaar oud geworden. Toch denk ik dat er nog een heel
aantal fit zal zijn”, aldus Driessen.
Hij verwacht dan ook dat iedereen net
als vroeger fanatiek zal spelen, maar nu
is het plezier toch het allerbelangrijkste.
“Het gaat er vooral om elkaar weer
eens te zien en te spreken”, zegt hij.
“En om samen oude koeien uit de sloot
te halen.” Uiteindelijk zullen er die dag
ongeveer 85 spelers meedoen in de
Goud van Oud-competitie waarvan bijna

alle spelers bij Wittenhorst gevoetbald
hebben. Ook is er voldoende drank,
een barbecue en hulpvereniging
geregeld. Burgemeester Kees van Rooij
zal de prijs genaamd ‘Eeuwige Roem’
uitreiken. Driessen: “We zijn allemaal
Horstenaren en we kennen genoeg
mensen die allemaal wel zullen komen,
dus zal het nog een vrij groot evenement worden. Iedereen is welkom.”
In de organisatie is ook rekening
gehouden met de Harmoniefeesten
die op die dag gehouden worden.
Zo is de ontvangst bij UVB pas om
11.30 uur zodat iedereen ’s ochtends
naar de kindermarkt kan gaan.

Twaalfde editie
PULSE Miniorentoernooi
Tijdens de twaalfde editie van het PULSE Miniorentoernooi reizen E-teams van verschillende profclubs uit
Nederland, België, Duitsland en Engeland af naar sportpark Ter Horst in Horst om tegen elkaar te spelen.
Verschillende talenten uit de gemeente doen zaterdag 22 augustus mee onder de noemer Team Horst aan de Maas.
Het jaarlijkse PULSE
Miniorentoernooi wordt georganiseerd
door de Horster voetbalvereniging RKsv
Wittenhorst in samenwerking met PSV.
Aan de lijst van professionele E-teams

die meedoen, worden dit jaar Borussia
Dortmund, 1. FC Köln en Rot-Weiss
Essen toegevoegd. Net als voorgaande
jaren zullen ook dit jaar een Speler en
Keeper van het Toernooi worden

verkozen. Vorig jaar heeft PSV
het Miniorentoernooi gewonnen.
Het evenement start rond 10.00 uur
en omstreeks 17.00 uur wordt de
finale gespeeld.

Voor de Tour werd er tussen Wout
en zijn team afgesproken dat de klimmer zijn teamgenoot en winnaar van
de Ronde in 2013, Chris Froome, in het
hooggebergte zou helpen. Hij deed dit
volgens iedereen uitstekend en is mede
verantwoordelijk dat Froome ook dit jaar
de Tour won. “Ik maakte een afspraak
met het team en werd aangesteld als
‘knecht’. Zo zit het nou eenmaal in
elkaar. Je moet in dit geval geen hoge
ambities koesteren, maar zorgen dat
je er bent voor je team.” Schouder aan
schouder met Froome en zijn team
fietste hij op 26 juli over de finish op
de Champs-Élysées in Parijs. “Dat was
natuurlijk iets ontzettends speciaals, wat
ik misschien nooit meer meemaak.”
Dat Wout zelf een keer de Tour
wint, denkt hij niet. “Dat is niet echt
realistisch denken. Ik hoop ooit een keer
in de top 10 te eindigen, maar winnen
zit er denk ik niet in. Ik zou het wel
graag willen, maar er zijn maar weinig
mensen die dat kunnen.”
Een van zijn hoogtepunten van de

Tour was de start in Utrecht. “Al die
mensen die je langs de kant aanmoedigen, is natuurlijk fantastisch. Ook bekenden van mij reisden af naar Utrecht,
maar door de drukte langs de kant kon
ik ze moeilijk herkennen. Maar zo’n proloog en etappe in eigen land zijn altijd
extra leuk.” Een ander hoogte-, maar
meteen ook dieptepunt, was de etappe
op de ‘Nederlandse berg’ Alpe d’Huez.
Door de hulp van Poels wist Froome zijn
gele trui te behouden tijdens de laatste
bergrit. “Het was wel jammer dat we
uitgejoeld werden door de Fransen,
omdat Froome de gele trui had. Dat was
niet erg vriendelijk, maar het Franse
publiek is nou eenmaal chauvinistisch.”
Daags na de Tour wist de vermoeide
Poels het criterium van Boxmeer te winnen. “Na Parijs vlogen we naar Londen
voor een huldiging op het hoofdkantoor
van Sky. Daarna terug naar Düsseldorf
en zo door naar Boxmeer. Het was
een pittig dagje, maar mede door het
publiek wist ik te winnen. Dat was extra
fijn, omdat het een soort thuiswedstrijd
was.”
Momenteel is de wielrenner volop
aan het trainen voor de laatste wedstrijden van het seizoen, dat nog tot eind
oktober loopt. Wat Wout volgend jaar
gaat doen, ligt deels aan zijn ambities.
“Ik zou wel graag de Giro d’Italia rijden,
die volgend jaar start in Gelderland.”

Jeroen Boelen
wint MTB Streetrace
Melderslo
Jeroen Boelen uit het Brabantse Drunen heeft zaterdag 15 augustus
de tiende editie van de Pulse MTB Streetrace in Melderslo gewonnen.
Wilco Verwegen uit Melderslo was de beste renner uit de regio en Stijn
Janssen uit Melderslo won in de categorie jeugd 1.
Jeroen Boelen moest direct na de
start nog enkele rivalen voor zich
dulden, maar wist na 25 minuten
fietsen de koppositie over te nemen
van Micky van Empel uit Sint
Michielsgestel. Deze positie stond hij
niet meer af en zodoende wist Boelen
de Streetrace te winnen. De regerend
Nederlands kampioen was op het
door regenbuien kletsnat geworden
parkoers veruit de sterkste. De beste

renner uit de regio was Wilco
Verwegen uit Melderslo, hij werd
elfde. In de categorie jeugd 1 was
Stijn Jansen uit Melderslo de sterkste.
De MTB Streetrace is een mountainbikewedstrijd die niet door het
zand of in de bossen verreden wordt,
maar gewoon over verharde wegen
met hindernissen en obstakels. Het is
hiermee een combinatie tussen een
wieler en een mountainbikewedstrijd.

Zilver voor Carlo
Vermeulen
Tijdens het NK mennen met tweespan heeft menner Carlo Vermeulen
uit Griendtsveen zilver gewonnen. Het Nederlands Kampioenschap vond
plaats in Maasdijk van vrijdag 14 tot zondag 16 augustus.
Vermeulen verdiende de zilveren
medaille met zijn paarden Barichello
en Vincent. Het goud ging naar Harry
Verstappen uit Eersel, en het brons
werd gewonnen door Erik
Couwenberg uit Veulen. Voor
Vermeulen is de tweede plaats de
hoogste plek die hij ooit behaalde op

een Nederlands Kampioenschap
mennen met tweespan. Na het NK
maakte bondscoach Harry de Ruyter
bekend dat Vermeulen samen met
vier andere rijders Nederland mag
vertegenwoordigen op het WK in
Fábiánsebestyén in Hongarije van
9 tot en met 13 september.
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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 Harrie Raaijmakers
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 Harrie Raaijmakers,
gepensioneerd schoolonderwijzer uit Tienray

Vakantiecolumn

Zomertour!
Het favoriete plekje van Harrie
Raaijmakers staat ook wel bekend
als ‘de kluus’ en ligt net buiten
de Tienrayse bebouwde kom.
Tegenwoordig is de plek aan de
Molenbeek omgeven door groen en
bomen, maar Harrie vertelt dat dit niet
altijd zo was: “Twintig jaar geleden was
deze plek een groot maanlandschap.
Het was erg lelijk. Dat maakt het feit
dat het er nu zo mooi uitziet des te
leuker.” Harrie was er zelf bij toen de
plek op de schop ging in 1996.
Toen was het plan de beek weer te
laten meanderen. Tijdens de bouwwerkzaamheden hebben hij en Wiel
Nabben van museum Sorghvliet er
voor gezorgd dat er een archeologische
schat bij de kluus bewaard is gebleven:
”We hadden tijdens de werkzaamheden
een aantal palen opgemerkt in het
zand. De mensen van Rijkswaterstaat
waren al bezig ze eruit te trekken.
Wij hielden ze echter tegen en na
onderzoek bleken de palen deel te zijn
van een bruggetje uit 1582 over de
Molenbeek.”

MEGA
Rommelmarkt
Zo 23 aug

Carbootsale Horst

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

www.carbootsalehorst.nl

6 sept Carbootsale Kessel
20 sept Carbootsale Horst Mega

De kluus bleek een plek met een
historisch verhaal. In de jaren na zijn
pensioen in 1995 ging Harrie aan de
slag met een jubileumboek voor het
kerkbestuur van Tienray. Tijdens het
archiefonderzoek kwam hij op het
spoor van de kluizenaar van Tienray.

Mysterieus figuur
Deze kluizenaar genaamd Johannus
de Jonge uit Amsterdam had in 1785
het stukje grond rond de kluus in bruikleen gekregen van het armenbestuur
van Swolgen en zou voor de kapel van
Tienray gezorgd hebben. Harrie: ”De
kluizenaar is een mysterieus figuur. Hij
zou voor de kapel van Tienray gezorgd
hebben, maar het is raar dat ze een
vreemde dat lieten doen. De kluizenaar
dacht ook dat de kapel in Tienray eigenlijk het huisje van Nazareth was dat
door engelen hierheen gebracht was.
Daarnaast is hij ook enkele jaren naar
Amsterdam getrokken om te bedelen
terwijl hij waarschijnlijk een knecht had.
Hij was een zonderling figuur.”
In 1996 was dus besloten om het

stuk grond rond de kluus weer aan de
natuur terug te geven. Enkele jaren
geleden waren Harrie Raaijmakers en
Wiel Nabben ook nauw betrokken bij
het uitzetten van de Acht van Tienray,
een wandelroute rondom Tienray die
ongeveer 9 kilometer lang is. Toen is
besloten de wandelroute ook langs de
natuur van de kluus te laten lopen.
In de jaren was de beerput namelijk
weer helemaal groen geworden en heeft
er zelfs een bever zijn intrek genomen.

”Ik heb het plekje
zien groeien”
Harrie: ”Er zit hier ergens een
bever die al herhaaldelijk begonnen is
om bomen om te knagen. Iedere keer
had hij echter een foute berekening
gemaakt. De boom die bijvoorbeeld
over de Molenbeek heen gevallen is,
bleek te lang. Het is een doorbijter.
De kluus is voor mij dus een plekje met
geschiedenis, natuur en een persoonlijk
verhaal. Ik heb het plekje in 20 jaar zien
groeien.”

Verse blauwe bessen
voor € 5,00 per kilo
Verscheidene blauwe bessen
producten en geschenken

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 zangeres
Eva Wijnen uit Melderso.
Zonnebrillen, bikini’s, zwoele
zomeravonden, mooi weer en
strand. De warmste tijd van het
jaar is weer aangebroken: het is
zomer!
Deze zomer stonden voor mij
een paar daagjes Den Haag, de
Gentse Feesten, werken, een
concert van Roger Hodgson en een
vakantie naar Boedapest op de
planning. Verder heb ik nog
optredens bij onder andere een
bruiloft en op een festival. Mijn
zomer kan niet meer stuk!

toen veel mee optrok. Ze werkte
daar en samen gingen we in één
van de golfkarretjes van de
camping rijden. Na een tijdje
wilde ik wel eens kijken of ik net
zo goed kon rijden als zij, maar
dat had ik beter niet kunnen
doen. Ik zat nog geen twee
minuten in dat karretje, maar toch
kreeg ik het voor elkaar om
meteen tegen een boom aan te
knallen. Oeps …

Deze zomer kruip ik weer
achter het stuur, maar dit keer in
Een paar jaar geleden zagen
een lesauto. Dus pas goed op,
mijn zomervakanties er nog wat
voor je het weet rijd ik tegen een
anders uit. Toen ging ik namelijk
overstekende boom in jouw tuin
steevast elke zomer ook met m’n
aan …
ouders en mijn zusjes op vakantie.
Beter de zomer in je bol, dan
Zo stonden we een keer op een
mij in je voortuin.
camping in Frankrijk, waar ik een
Ik wens iedereen nog een fijne
Frans meisje had ontmoet waar ik zomer!

Coupe ijs?
Geniet op ons terras van
een heerlijke ijscoupe uit
eigen ijssalon!
www.nienshoreca.nl - Baarlosestraat 4 - MAASBREE - 077-465 2219
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Varen met HALLO

‘Ik heb het lekker dicht
bij huis gehouden’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op het veerpont.
Waar gaat de reis naar toe?
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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

Crist Coppens
4 varkensfiletlapjes
div. soorten €5,95

geldig
t/m zaterdag
22 augustus
2015

4 oma’s sudderlapjes €6,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94
Voor Regien Steeman uit
Broekhuizenvorst zit de vakantie er
helaas alweer op. Ze is nu met het veer
op weg naar haar werk in Velden.
“Daar werk ik in een supermarkt op de
broodafdeling.” Ten tijde van het
gesprek is dit de eerste week na haar
vakantie. “Ik heb drie weken vrij

gehad.” Regien is nergens geweest,
maar heeft ook niet stilgezeten. “Ik heb
het lekker dicht bij huis gehouden.
Zo heb ik gewandeld, de schuur verder
geschilderd, geshopt, in de tuin
gewerkt en ik ben lekker op stap
geweest.” De zomervakantie is dus
afgelopen voor Regien, maar in de

www.coppens.keurslager.nl

herfstvakantie heeft ze een grote reis
gepland. “Dan ga ik namelijk in mijn
eentje mijn zoon opzoeken in Laos.
Hij werkt daar op een internationale
school.” Het is niet de eerste keer dat
Regien zo’n verre trip maakt. “Ik heb
hem ook opgezocht toen hij aan het
werk was in Vietnam en Thailand.”

Geldig van 17 t/m
22 augustus 2015

Naar Horst aan de Maas

‘Het is overal mooi’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week bezoekers aan Horst aan de Maas.
Waarom bezoeken zij onze gemeente?

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Elly (66) en Gerrit Aarts (72)
uit Leunen zijn gek op fietstochten.
Bij goed weer stappen ze geregeld op
de tweewieler, hoewel zwemmen en
wandelen ook een grote hobby van het
duo is. Het stel doet vandaag een
knooppuntenroute. Lomm, Lottum en
Tienray zijn de volgende haltes. In dat
laatste dorp begon de knooppuntenroute voor Elly en Gerrit overigens ook.
Meer dan 40 kilometer fietsen ze
vandaag. Elly: “Zo blijven we lekker
bezig. We hebben er nu 20 kilometer

opzitten maar voelen er nog niks van.
Zo’n elektrische fiets is niks voor ons.”
Gerrit vult aan: “Nee, ik moet geen
elektrische! We zijn goed getraind, dus
zolang we dit nog kunnen, blijven we
het doen.” Samen fietsen ze graag naar
Horst aan de Maas, maar andere
bestemmingen zijn ook goed. Elly:
“We gaan alle kanten op dus. Naar het
Noorden, of richting Bergen. Het is
overal mooi.” Toch is dit stuk een van
de favorieten van Gerrit: “Vooral dit
gebied is een heel mooi stuk om te

fietsen. De Maas, het veerpontje, de
eenden. Heel veel mooi klein spul hier.
En natuurlijk is het weer belangrijk.
Dat zit nu mee, geen regen in ieder
geval.” Samen stippelen ze ook
weleens hun eigen route uit, Horst
is dan geregeld de bestemming.
“Dan vertrekken we gewoon, fietsen
we naar Horst en doen we op het
Wilhelminaplein – of hoe heet dat ook
alweer? – nou, we doen in ieder geval
bij Liesbeth’s Grand Café een kopje
koffie.

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

n?
LeerproblemeCo
gnis

Gebruik de bloesemremedie
Nu van € 14,50 voor

€ 12,50

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

16

themavakantie

20
08

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 Hondón de las Nieves
Frans Keijsers uit Sevenum ging onlangs met zijn familie op bezoek bij zijn broer Jan, die al ongeveer
10 jaar in Spanje woont. Jan woont samen met zijn vrouw Rietje in Hondón de las Nieves, ongeveer
30 kilometer ten westen van Alicante. Frans: “We hadden een etentje bij Jan en zijn vrouw thuis ter
gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk. Toen wij onze Horster HALLO lieten zien, verraste m’n broer ons
met de regionale Spaanse Hallo.”

... in Rome
Coen Naus uit Horst bracht samen met zijn 17-jarige dochter Kristie
een bezoek aan Rome. “Genietend van de enorme hoeveelheid aan
cultuur en een prachtig Rome in zijn volle glorie is deze vakantie voor
ons een onvergetelijke geworden”, aldus Coen. Deze foto werd door zijn
dochter, bij het Colosseum genomen. Dat bouwwerk vonden ze beiden
“imposant en erg indrukwekkend.”

... in Australië
Jannie Vollenberg en oma Wies Weijs ‘van de Gastendonk’ uit Horst verbleven onlangs in Australië om
oma’s zus Toni Roefs en haar man Harry te bezoeken. Oma is voor het eerst sinds 28 jaar weer in Australië.
Toni en Harry vierden hun hun 60-jarige bruiloft en Jannie en oma mochten hierbij zijn. De foto is binnen
genomen omdat het buiten koud is, het was namelijk winter in Australië.

... in Israël
Sjaak en Ria Deenen uit Meerlo maakten een rondreis door Israël en Jordanië. De temperaturen liepen er
soms op tot 46 graden. Even de Dode Zee in voor verkoeling was dus niet overbodig. Bijzonder aan het water
van deze zee is het zeer hoge zoutgehalte. Hierdoor kun je rustig blijven drijven. Sjaak maakt hier gebruik
van en ligt achterover op het water terwijl hij de HALLO leest.

... in Estland
Mia en Leo Janssen uit Horst maakten samen met vrienden Hans en
Annie een reis naar Estland. Zij bezochten onder meer de hoofdstad
Tallinn. Daarbij mocht de HALLO natuurlijk niet ontbreken. “Een land waar
je niet zomaar aan zou denken om heen te gaan, maar we zijn aangenaam verrast door wat we allemaal gezien hebben”, aldus het paar.

cultuur 17
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Uit

Voor het eerst een kroegentocht

Horst
aan de
Maas

Michiel
Vullings

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Michiel Vullings, geboren in Horst,
maar inmiddels uit Shanghai (China). ”Vergeleken met Shanghai is Horst opeens erg klein.”

Kermis in
Broekhuizen
Broekhuizen organiseert ook dit jaar weer een kermis aan de Maas.
De kermiscommissie, die al negentien jaar de kermis organiseert, heeft
een programma van vrijdag 28 augustus tot en met dinsdag 1 september
opgesteld.
De kermis begint op vrijdag
28 augustus om 18.00 uur met een
kinderdisco in jungle- en tropenstijl.
Vanaf 21.00 uur begint het feest voor
de oudere jeugd en draait DJ STYN.
Op zaterdag speelt vanaf 21.00 uur
de band Pigtail op de kermis.
Op kermiszondag kan men vanaf
15.00 uur met een ‘flyboard’ tot
8 meter boven de maas zweven.
Verder zijn er die middag activiteiten
voor jong en oud. Het duo Toos en
Nel is van de partij en tegen de
avond staan er optredens gepland
van 30 Past 7 en Stunning Suzy.
Op de kermismaandag vindt een

kroegentocht door het centrum van
Broekhuizen plaats, die dit jaar voor
het eerst georganiseerd wordt.
Het centrum telt, inclusief de
kermistent, zes horecagelegenheden
die tijdens de tocht allemaal bezocht
worden. Verder zijn er maandagavond
optredens in de tent van Jellygoose,
Stone Solid en als afsluiting Red Pepper
Bullwhip.
Op de laatste dag, kermisdinsdag, staat de band Dreamcast in
Broekhuizen. Zij sluiten de kermis af
met een breed scala van muziek,
variërend van klassiekers uit de jaren
60 tot hedendaagse nummers.

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

Michiel (24) volgt de studie IBMS (International
Business en Management Studies) in Eindhoven en kreeg
daar de kans een minor in het buitenland te volgen.
“De meeste studenten kiezen de populaire landen.
Ik wilde echter iets heel anders, geen Westers land.
Ik koos daarom voor China, iets totaal anders dan wat
we in Nederland gewend zijn”, vertelt Michiel. Nadat
zijn minor er na een halfjaar op zat, besloot hij langer te
blijven om stage te lopen. “Ik had nog lang niet genoeg
gezien van het land en het leek me ook een goede toevoeging op mijn cv.”

Heimwee
Eenmaal terug in zijn woonplaats Horst, kwam de
heimwee naar China. “Ik moest in Nederland mijn school
afmaken, maar ik merkte al snel dat ik veel veranderd
was. Ik had me aangepast aan het leven in Shanghai,
terwijl in Horst alles hetzelfde was gebleven. Iedereen
had nog steeds zijn eigen leventje en ging naar dezelfde
kroeg. Ik had een jaar in Shanghai gewoond, een stad
met bijna 30 miljoen inwoners. Dan is Horst aan de Maas
opeens erg klein”, vervolgt Michiel. Hij kaartte dit aan bij
zijn school en hij regelde dat hij de rest van zijn studie in
Shanghai kon afmaken.
“Aan het einde van mijn eerste jaar in China
ontmoette ik mijn vriend Pip. Dit heeft de keuze om naar
China te verhuizen wel iets makkelijker gemaakt. Ik hoop
in september af te studeren en loop momenteel nog stage
bij een bedrijf dat elektrische fietsen verkoopt.

Ik heb al een aanbod gehad om hier in september te
blijven werken. Omdat de vraag naar elektrische fietsen erg
groot is in Europa, ga ik ongeveer eens per twee maanden
op zakenreis, vaak ook naar Nederland. Dit is een mooie
kans om mijn vrienden en familie weer te zien.”
Tijdens zijn jeugd in Horst aan de Maas heeft Michiel
het erg naar zijn zin gehad. “Dit heb ik mede te danken
aan mijn beste kameraad en buurjongen Kees, bij wie
ik op de basisschool en het Dendron College altijd in de
klas heb gezeten.” Hoewel hij in Shanghai veel mensen
kent, mist hij zijn vrienden en familie wel. “Vooral als ik
in de groepsapp foto’s zie van bijvoorbeeld de Melderse
Examenfuif. Ook mis ik het om met vrienden te relaxen
en een biertje te drinken op het terras. Dat gaat hier in
Shanghai niet. De mensen hebben minder tijd om te
relaxen en een biertje kost al snel omgerekend tien euro,
dus de lol is er snel vanaf.” Ook denkt hij met veel plezier
terug aan zijn tijd bij een rozenkwekerij in America, waar
hij jarenlang op zijn vrije dagen ging werken en goede
vrienden aan heeft overgehouden.
Als Michiel terug is in Horst aan de Maas wil hij het
liefst meteen bijpraten met zijn familie. “Gek genoeg
heeft mijn vertrek ons wel hechter gemaakt. Met de
technologie van tegenwoordig kunnen we gelukkig goed
contact houden. We spreken elkaar bijna dagelijks.
Als we nu bij elkaar zijn, gaan we ook echt iets leuks
doen met het gezin, bijvoorbeeld met z’n allen op vakantie. Maar het is vooral leuk om iedereen weer te zien en
om ’s avonds thuis lekker een pasteitje te eten.”

Oogstdag en draaiorgels
in Museum de Locht
Museum de Locht organiseert in het weekend van 22 en 23 augustus verschillende zomeractiviteiten. Zo spelen
er kleine draaiorgels van Draaiorgelclub Noord-Limburg en wordt er geoogst zoals dat vroeger gebeurde.
Museum de Locht in Melderslo
houdt op zondag 23 augustus een
speciale oogstdag. Op deze dag wordt
geoogst met werktuigen van vroeger,
zoals dorsvlegels en machines met
stationaire motoren. Tijdens de

middagen van dat weekend speelt
Draaiorgelclub Noord-Limburg muziek
op kleine, zelfgemaakte draaiorgels.
Voor kinderen zijn verder verschillende
activiteiten, zoals het beschilderen van
maaskeien, een museumspeurtocht,

oude spelletjes en een miniatuurkermis.
Tijdens de maand augustus organiseert
Museum de Locht doordeweeks iedere
dag ook een speciale kinderactiviteit
tussen 14.00 en 16.00 uur. Het museum
is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Phoenix on the Beach
niet op het strand
De regen leek het feest zaterdagavond 15 augustus even in de
weg te zitten, maar na het feest naar zaal Debije verplaatst te
hebben, kon Phoenix on the Beach in Hegelsom toch gewoon
doorgaan. Tijdens de barbecue waren er optredens van Otherwise en
Eva Wijnen. Montreux stond vervolgens op de planken en Baby Blue
sloot het feest af.

Kies en mix:

Mager rundergehakt,
gehaktschnitzels,
kalkoenblokjes, saucijzen
of slavinken

3 bakjes à 300-350 gram of à 4 stuks
6,27 - 9,87

Superdeals:
Ariel wasmiddel

Alle soorten,
2 dozen à 500-1170 gram
Flacons à 1170 ml of bakjes
à 13 of 16 stuks

Uitgezonderd voordeelverpakkingen

6,00 1 + 1 gratis
9,38 - 13,98 Nu 4,69 – 6,99

3 voor

Geldig van wo 19 t/m di 25 augustus 2015.

Hele zomer tijd voor BBQ; 3 bakjes 6,00

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Horst

Dorpsraadsvergadering
do 20 augustus 20.00 uur
Locatie:
bowlingcentrum De Riet

Zomermarkt
do 20 augustus 12.00-18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

20
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Jeugdvoetbaldagen
ma 24 t/m vr 28 augustus
Organisatie: Stichting
Jeugdvoetbaldagen
Locatie:
voetbalvereniging Wittenhorst

Meerlo

Natte editie Melderslose
Kennedymars
De Melderslose Kennedymars ging zaterdag 15 augustus om 22.10 uur onder natte omstandigheden van start.
De wandelaars vertrokken voor hun route van 80 kilometer uit de feesttent en werden daarbij uitgezongen door de
band The Hedge.

Vogelmarkt

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

zo 23 augustus 09.30-12.00 uur
Organisatie:
vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o.
Locatie: sport- en
feestzalencomplex ’t Brugeind

Livemuziek
do 20 augustus 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Melderslo

Oogstdag en draaiorgels
Optreden Duo Carte Blanche
do 20 augustus 13.00-18.00 uur
Locatie: terras bar-restaurant
Terlago

zo 23 augustus 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Lottum

Kunst in de Rozenhof
Quiltcafé
vr 21 augustus 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Vanaf zo 23 augustus
Locatie: De Rozenhof

80’s/90’s party

Wild Kingdom Preparty

za 22 augustus 20.00 uur
Locatie: café-zaal Harmonie

vr 21 augustus vanaf 23.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Indoor foodmarket

Cursusmarkt

zo 23 augustus 14.00-22.00 uur
Locatie: café-zaal Harmonie

za 22 augustus 11.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Saturday Night Fever
za 22 augustus 22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Sevenum
Summa Open
Tennistoernooi

zo 23 t/m zo 30 augustus
Locatie: TV Apollo ‘69

Mega Carbootsale
zo 23 augustus 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Peeldijkje

Zomerproef! en live muziek
za 22 augustus
Locatie: Croes Moeke

Zondagochtend vertrokken de
wandelaars voor de kortere routes.
Jan Seuren en Arie Klootwijk waren de
eerste wandelaars die rond 09.45 uur
op zondagochtend alweer over de
streep kwamen na een, zoals de
organisatie het beschrijft, barre tocht
door de regen.
De regen had ook effect op de
opkomst. Normaal lopen er zo’n
250 mensen mee aan de 80-kilometermars. Dit jaar telde de organisatie

er slechts 155. De korte marsen hadden ook een veel kleiner aantal deelnemers. Aan de 10 kilometerronde
deden zelfs maar zestien mensen mee
dit jaar. Ook het aantal uitvallers lag
dit jaar hoger dan voorgaande edities.
In plaats van het normale aantal van
twintig mensen, waren er nu ongeveer
35 uitvallers.
Joyce Gubbels van de organisatie
van de Kennedymars vertelt: “Die
daling van deelnemers komt waar-

Wij zoeken een

schijnlijk wel door de regen. Maar
ondanks de plensbuien was de sfeer
goed. De lopers vertrokken dit jaar
uit een tent waar het nog steeds erg
gezellig was. Ook zijn alle vrijwilligers
gewoon gekomen en hebben ze zich
keihard ingezet. Sommigen hebben
het ’s nachts wel koud gehad, maar
we hebben gezorgd voor genoeg koffie en bouillon om mee op te warmen.
Volgend jaar hopen we op beter
weer.”

Wij
zoeken
een
Marketing- & Communicatieadviseur
Start in september/
oktober 2015 met
kooklessen.
Waar /wanneer?
Bij voldoende inschrijvingen
starten wij op maandag- en
dinsdagavond in de
even weken van 19.00 tot
22.00 uur met kooklessen

Authentiek
Indonesisch Koken
bij het CITAVERDE
COLLEGE Spoorweg 8
te 5963 AE Hegelsom.
Uniek voor Noord-Limburg.
De lessen zijn om de
veertien dagen. De kosten voor
10 lessen bedragen € 175, -

voor 32–40 uur
week
Marketing&/ Communicatieadviseur
voor 40 uur / week

WIEWIE
ben jij:
ben jij:
- Analytisch
- Analytisch
- Projecttijger
- Projecttijger
- Verbinder

- Verbinder

WAT vragen
WAT vragen
wij:wij:
WO
werken denkniveau
- WO werk- en denkniveau
- Minimaal 3 jaar werkervaring
- Minimaal
3 jaar werkervaring
- Brede maatschappelijke interesse
- Brede maatschappelijke interesse
in regio Noord-Limburg

Meer WIE,
WAT, WIE,
WAARWAT,
en WAAROM?
Meer
WAAR en WAAROM
Zie www.viduro.nl/vacature
Zie www.viduro.nl/vacature

HOE kom je in aanmerking?
HOE
kom met
je inCVaanmerking?
Stuur jouw
motivatie
uiterlijk
vrijdag 4 september
naar
Peter Deriks
Stuur jouw
motivatie
met CV uiterlijk
via p.deriks@viduro.nl.
vrijdag 4 september naar Peter Derik

via p.deriks@viduro.nl.

Meld je nu aan want vol = vol.
Nieuwsgierig? Kijk dan op

www.indiepandoera.nl
Voor meer informatie
kun je ook bellen of mailen
T 077-4744009
M 06-11212135
E indiepandoera@ziggo.nl

www.viduro.nl/vacature

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Heilige mis

11.00

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Horst (Lambertus)

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Venray

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
21 t/m 27 augustus 2015
Bielen J.G.M.
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

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

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

Broekhuizenvorst

(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

(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

Western Weekend in Meterik

09.45

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

Venlo

Vervolg voorpagina

Broekhuizen

zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Huisartsenpost

service 19

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

“Vooral het kameraadschap en de
saamhorigheid van de vereniging
spreekt me aan. Als je eigen wapen of
een onderdeel daarvan even niet meer
werkt, worden er zo spullen uitgeleend.
Dat zie ik een Formule 1-team nog niet
doen”, lacht Jan. Een van de jongste
leden is Mark Peelen. Hij werd in 2008
lid na vier jaar geholpen te hebben op
het Western Weekend. “Via via ben ik
bij de vereniging uitgekomen. Vooral
het schieten met antieke wapens vind
ik geweldig. Zoals de een van oude
auto’s houdt, houd ik van oude wapens.
Het geeft een apart en nostalgisch
gevoel om te schieten met zwartkruit,
oftewel buskruit, waarmee het ooit
allemaal begon.”
Tijdens het Western Weekend wordt
er alleen geschoten met zwartkruit.
“Dit gebeurt in verschillende catego-

rieën, zoals pistool, duel, vrij geweer en
voorlaadrevolver. Ook is het de bedoeling dat iedereen in westernkledij komt.
En dan bedoelen we niet in cowboypakken, die je met carnaval aandoet,
maar met echt authentieke kleding.
Doe je dit niet, dan ben je op voorhand
al gediskwalificeerd”, zegt Jan. Op het
Western Weekend komen mensen
uit Nederland, maar ook uit Duitsland,
België en het Verenigd Koninkrijk. Mark:
“Ik geloof dat er op z’n minst dertig tot
veertig Duitsers zijn. Ook is ongeveer
20 procent vrouw.

‘We kunnen nog geen
konijn doodschieten’
Alle wapens die burgers met een
wapenvergunning mogen bezitten,
zijn welkom op de club. Automatische

wapens zijn dus verboden. “Ik heb
onder andere een antieke Springfield
Trapdoor van eind 1800”, vertelt
Jan. Mark heeft een replica van een
Ramington Rolling Block en Hay bezit
onder andere een Hawken voorlaadgeweer en een Winchester. “Helaas heeft
het woord wapen een negatieve klank
door wat je er vaak over leest of hoort”,
begint Hay. “Maar de mensen die met
wapens ellende aanrichten, kun je niet
met ons vergelijken. Bij ons draait het
om de techniek en de sport en niet
om dingen te vernietigen. Wij zouden
allemaal nog geen konijn kunnen
doodschieten. De mensen die wapens
hebben om chaos aan te richten zijn
misdadigers. Hier komt het wapen
alleen tevoorschijn op de schietbaan en
gaat thuis direct in de kluis, waar het
hoort.”

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

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Open podium in Melderslo
Zeer diverse bands en soloartiesten betraden het podium. Jeroen Baltussen liet horen dat zijn repertoire
breder is dan alleen carnavalsmuziek. Koen Schobbers trad zowel solo als met zijn band Stressed op en
Wiel Peeters soleerde en zong duetten met zijn zangcoach.

20

cultuur

20
08

Kunst in De Rozenhof
De opening van de nieuwste editie van Kunst in De Rozenhof vindt op zondag 23 augustus om 11.00 uur plaats. Twee kunstenaars stellen hun kunst tentoon en Huub Hendrix uit Lottum
presenteert zijn boek over rozendorp Lottum.
afgedankt zijn. Andreas Baschek werkt
in Moers. Hij maakt objecten van staal
en oude gereedschappen. Zo wordt
bijvoorbeeld een gebogen stuk staal
omgetoverd tot een koninklijk silhouet,
een oude schaar tot vleugel en een
paar beitels tot poten van een vogel.
Baschek heeft geëxposeerd in de
IJzergieterij van Krupp Mannesmann en
op de Niederrheinische Kunstmesse
Moers. Tijdens de opening wordt ook
het boek Opkomst en bloei van

rozendorp Lottum, geschreven door
Huub Hendrix, gepresenteerd. In het
boek beschrijft hij hoe Lottum aan de
roos komt en in welke internationale
verbanden dat is gebeurd.
Wethouder Ger van Rensch opent
Kunst in De Rozenhof om 11.00 uur
officieel. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door zangeres Marjolein
Cuijpers-Cuenen en pianiste Maartje
Smedts. De Rozenhof is dagelijks
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Vogelmarkt Meerlo
De maandelijkse volgelmarkt van vogelvereniging de gevleugelde
vrienden Wanssum e.o. vindt op zondag 23 augustus plaats. Op de markt
kunnen vogels en allerlei vogelbenodigdheden gekocht en verkocht
worden.

De kunstenaars Roos Seuren
uit Lottum en Andres Baschek uit
Rheinhausen krijgen van zondag
23 augustus tot zondag 1 november

een podium in De Rozenhof in Lottum
om hun kunstwerken te etaleren.
Roos Seuren is een dochter van een
rozenkweker en combineert keramiek

met hout, ijzer en lood. In De Rozenhof
zijn ook haar collages te zien die
worden opgebouwd uit materialen die
voortkomen uit de natuur of die

Op de vogelmarkt is het voor
iedereen mogelijk om zowel vogels
te kopen en te verkopen. Ook zijn er
diverse vogelhandelaren aanwezig.
Ook kunnen vogelbenodigdheden
zoals vogelvoer en nestkastjes op
de markt worden aangeschaft.
De markt zal gehouden worden
in sport- en feestzalencomplex

’t Brugeind in Meerlo. Het evenement begint om 09.30 uur en duurt
tot 12.00 uur. Duiven en kwartels
worden door de organisatie niet
toegelaten en er mogen maximaal
twee vogels per kooi op de markt
staan.
Voor meer informatie, bel
M. van Osch op 0487 53 12 21.
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