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Parade Joepie
Stichting Kindervakantiewerk Joepie in Sevenum hield van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus hun week vol activiteiten en spellen voor de kinderen van
Sevenum, Evertsoord en Kronenberg.
Meer dan een hotel...

parkhotelhorst.nl
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Op vrijdag trokken alle kinderen
na een lunch in speeltuin Luttel aan de
Weverstraat in Sevenum luid zingend
en joelend terug naar het Joepieterrein aan De Molenhoek. Het thema
van Joepie was dit jaar Joepie bij de
Arabieren. De kinderen hebben tijdens
Joepie met z’n allen hutten gebouwd,
een marktkraampjestocht gehouden,
een sport- en spellendag gedaan,
woestijnspellen gespeeld en een
workshop buikdansen gevolgd. Na de
optocht naar het Joepie-terrein hebben
alle groepen samen het terrein weer
opgeruimd.

Algemeen begrip
De organisatie van Joepie:
“De laatste jaren zien we ons aantal
deelnemers stijgen. Momenteel doet
bijna de helft van alle kinderen uit
de kernen Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord mee. In Sevenum is Joepie
een algemeen begrip.”

Meer dan een hotel...
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Hertog Jan, Warsteiner, Alfa,
Palm of Gulpener pilsener

Zeeuwse
mosselen € 2

v.a.

1,50

Hof ter Binnen

restaurant

077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl
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Plannen voor ‘bakhuuske’ bij molen Meterik
Stichting Molen Eendracht maakt Macht uit Meterik heeft plannen om een zogenaamd ‘bakhuuske’ te plaatsen
bij de molen Eendracht maakt Macht aan de Schadijkerweg in het dorp. “We willen bij de molen het proces van
korrel tot brood uitbeelden”, aldus voorzitter van de stichting Richard Couwenberg.
Wat is nu echt de waarde van de
molen en wat doet zo’n molen precies?
Dat zijn vragen die de molenaars door
middel van het bakhuuske graag zo
goed mogelijk uit willen leggen aan de
bezoekers. Deze kunnen de molen op
zaterdagmiddagen of op afspraak
bekijken. Behalve de molen kunnen ze
ook een kleine maalderij en graanveld-

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Judith van Meijel,
Gyonne Schatorjé, Joris Seuren,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

jes bezoeken. Couwenberg: “Om het
proces van graan tot brood helemaal te
laten zien, willen we als laatste fase
ook een bakhuuske plaatsen.” In dit
bakhuuske wordt het proces van
broodbakken getoond.
De stichting startte het project,
omdat hun vrijwilligers de Meterikse
molen graag nog aantrekkelijker wilden
maken voor het publiek. “De molen
staat er al ruim 100 jaar en de laatste
jaren is deze prachtig gerestaureerd. Wij
zien graag dat de vele fietsers die langs
de molen komen, ook eens afstappen
om eens rond te kijken bij de molen”,
aldus Couwenberg.
Voor het project hoopt de stichting
op subsidie van provincie Limburg of

gemeente Horst aan de Maas. “In beginsel waren deze partijen positief over
ons voorstel, maar ze kunnen natuurlijk
nog geen toezeggingen doen”, aldus
Couwenberg. Op woensdag 16 september komen burgemeester Kees van Rooij
en gedeputeerde van provincie Limburg
Patrick van der Broeck op bezoek bij de
molen. Dan gaat de stichting haar plannen voorleggen. Verder hoopt de stichting op sponsoring vanuit de gemeenschap. “De molen is iets om trots op
te zijn, Wij hopen dat de mensen uit
Meterik en heel Horst aan de Maas dit
ook zien. De vrijwilligers maken al jaren
plannen over dit bakhuuske.”
De stichting hoopt het bakhuuske
eind 2017 af te hebben.

Gebiedsontwikkelingsplan

Milieueffectenrapport
Ooijen-Wanssum niet volledig
De commissie voor de milieueffectenrapportage heeft het milieueffectrapport (MER) onderzocht dat provincie Limburg heeft opgesteld voor het
gebiedsontwikkelingsplan Ooijen-Wanssum. Zij stelt dat het rapport prettig
leesbaar is, maar dat bepaalde informatie ontbreekt.
De komende jaren worden in het
gebied tussen de dorpen Ooijen en
Wanssum grootschalige maatregelen
genomen ter bestrijding van hoogwater. De Oude Maasarm gaat onder
andere weer open en er worden
hoogwatergeulen aangelegd in Ooijen
en Wanssum. Hiervoor worden oude
dijken doorbroken en worden nieuwe
dijken gebouwd. Provincie Limburg
stelde een Provinciaal Inpassingsplan
op voor het gebied. Dit plan moet

voorzien in hoogwaterveiligheid, waterstanddaling, ontwikkelen van natuur en
landschap, vergroten van de leefbaarheid en ruimte scheppen voor nieuwe
economische ontwikkelingen, zoals een
haven bij Wanssum.
De onafhankelijke commissie,
bestaande uit een groep deskundigen
die adviseren over dergelijke rapporten, is grotendeels positief over het
rapport, maar concludeert dat er nog
essentiële informatie ontbreekt om

een besluit te kunnen nemen over de
gehele gebiedsontwikkeling. De uitbreiding van de haven bij Wanssum en
de effecten daarvan zijn onvoldoende
beschreven volgens de commissie. De
commissie adviseert provincie Limburg
om dit aspect toe te voegen aan rapport, voor dat er een besluit genomen
wordt over het plan.
Gedeputeerde Patrick van der
Broeck van provincie Limburg, die de
gebiedsontwikkeling in zijn portefeuille
heeft, is blij met het advies van de commissie. “Vanzelfsprekend nemen we het
advies van de commissie over en zullen
we ons de komende weken nog eens
goed over de effecten van de uitbrei-

ding van de haven gaan buigen.” De
provincie heeft in de planning rekening
gehouden met het mogelijk uitbreiden
van het milieueffectenrapport, waardoor
het project geen vertraging oploopt.
Het milieueffectrapport lag samen
met het ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan van 18 juni tot 29 juli
ter inzage. In die tijd zijn in totaal 155
zienswijzen ingediend. Deze formele
reacties van burgers op de plannen,
worden door Provincie Limburg
bekeken en mogelijk besluit deze
om het Provinciaal Inpassingsplan
naar aanleiding hiervan aan te passen.
Het definitieve plan wordt begin 2016
verwacht.

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

Aantal meldingen Wmo Alert gestegen

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.

Het aantal meldingen dat Werkgroep Wmo Alert Horst aan de Maas
afgelopen jaar heeft gekregen, is toegenomen in vergelijking met 2014.
Tot nu toe kwamen er deze keer 67 meldingen binnen bij de werkgroep,
dit waren met name klachten over de jeugdzorg en het Persoonsgebonden
Budget.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Het meldpunt werd in 2014
ingesteld, om gebruikers hun ervaringen met de uitvoering van de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning)
konden melden. Deze wet houdt in dat
gemeentes vanaf 2015 moeten zorgen
dat mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Eerst wordt er
gekeken of familie en kennissen
mantelzorg kunnen geven. Als dat niet
het geval is, kan de gemeente
besluiten die hulp te betalen. Met het
meldpunt wil Wmo Alert in kaart
brengen wat deze bezuinigingen
betekenen.
In 2014, voor de wetswijziging,
deed de werkgroep ook een onderzoek. Vorig jaar kwamen er in dezelfde
periode 44 klachten binnen, een stuk
minder dan de 67 klachten tussen april
en juli van 2015. Bij de gemeente zijn
in die periode vijf klachten binnen
gekomen over de Wmo. “Daaruit zou
geconcludeerd kunnen worden dat

mensen aarzelen om bij de gemeente
te klagen”, stelt Werkgroep Wmo
Alert.

De werkgroep heeft het rapport
opgestuurd naar de gemeenteraad
van Horst aan de Maas en heeft
hierbij een aantal vragen gesteld. Zij
vraagt zich onder andere af of het
mogelijk is om een onafhankelijke
functionaris aan te stellen, die ondersteuning kan bieden aan personen
met vragen of klachten. Een woord-

voerder van de gemeente reageert:
“We zijn blij met alle signalen die
wij krijgen over de uitvoering van
zorgtaken. Deze gebruiken wij om
onze nieuwe taken op het gebied van
zorg nog beter in te kunnen richten.
Wij hebben het rapport ontvangen en
gaan hier de komende tijd mee aan
de slag.”

Onafhankelijke
functionaris
De werkgroep kreeg onder andere
meldingen over bezuinigingen en
leveranciers van zorg. Zo wordt veel
gemeld dat de communicatie van taxivervoerders erg slecht is en dat vooral
vervoer van jeugdige gehandicapten
onvoldoende is. Ook over het bureaucratisch handelen bij het vernieuwen van een invalidekaart, het niet
tegemoet komen aan een praktische
oplossing voor woonproblemen, het
verstrekken van onvoldoende of onjuist
informatie door de gemeente en de
leveranciers van de zorg. Ten slotte
wordt door verschillende melders
getwijfeld aan de deskundigheid van
de medewerkers van de gemeente.

Heerlijk 3-gangen menu

€32,00

€16,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Protestactie Stichting
vrienden van Wasosz
De stichting Vrienden van Wasosz uit Meerlo-Wanssum gaat op dinsdag 15 september bij gemeente Horst aan
de Maas in protest om de subsidies te behouden die volgens hen hard nodig zijn voor het bekostigen van hun
activiteiten. Zonder subsidie kan de stichting haar jaarlijkse uitwisselingsproject naar Polen niet voortzetten.

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

Groepen en trainingen
in het najaar
Kijk op www.synthese.nl onder het kopje Nieuws
naar het bericht van 4 augustus en klik op de bijlage
voor meer informatie. U kunt ook bellen voor meer
informatie naar Synthese: 0478 517300.
De reeds bekende trainingen voor sociale vaardigheden voor
kinderen van 6 tot 16 jaar en voor volwassenen. Ook de cursus
Blijf in Balans voor mantelzorgers gaat weer van start.

De groep jongeren tijdens de uitwisseling eerder dit jaar
Gemeente Horst aan de Maas geft
in de toekomst geen subsidie meer
aan de stichting, aldus de organisatie.
Daardoor kan zij haar jaarlijkse uitwisselingsproject naar Polen niet meer
voortzetten. Vijf kinderen die met de
stichting mee naar Polen zijn geweest,
kwamen samen met twee ouders in
actie om de subsidie te behouden.
Al zes jaar verzorgt Stichting
vrienden van Wasosz vrijwillige
uitwisselingen voor Limburgse jeugd
naar de Poolse plaats Wasosz. De
kinderen worden in groepjes van drie
in gastgezinnen geplaatst en maken
kennis met Poolse leeftijdsgenoten
die ook deelnemen aan het project en
de Poolse cultuur. De stichting ziet het
uitwisselingsproject als bevorderend
voor de sociale ontwikkeling van de
deelnemende kinderen. De Poolse
kinderen verblijven ook een tijdje in
Nederland.
De 11-jarige Lisa uit Melderslo
ging dit jaar mee met de stichting naar
Polen. Het enthousiasme waarmee ze
vertelt, verraadt de positieve indruk
die de reis op haar gemaakt heeft.
“Het was erg leuk en leerzaam. We
hebben bijvoorbeeld een speurtocht

met alle kinderen gehouden door de
stad Wroclaw. En we zijn naar de kerk
geweest.” Mira, ook 11 jaar en uit
Melderslo, vult aan: “De mis konden we
niet verstaan, maar we zagen wel dat
bijna alle Poolse uitwisselingskinderen
misdienaar waren.”

Actie bij het
gemeentehuis
De meiden geven aan volgend
jaar graag weer mee te willen met de
reis. Polen vinden ze een mooi land en
de mensen zijn er volgens de meiden
heel aardig. Ze hebben er dan ook veel
vriendinnetjes gemaakt en kijken uit
naar een weerzien. De vraag is echter
of dit nog wel mogelijk is. Henk Lomme
uit Geijsteren van Stichting vrienden
van Wasosz: “We zijn afhankelijk van
de subsidies van de gemeente. Eerst
ontvingen we subsidies van zowel
gemeente Horst aan de Maas als
gemeente Venray, maar nu Horst aan
de Maas niet meer subsidieert, doet
Venray dat ook niet meer. We hebben
de subsidies nodig om de uitwisselingen te kunnen blijven organiseren.
Krijgen we die niet meer, dan kunnen

we ermee ophouden.”
De onzekere toekomst van de stichting doet Lomme veel. “De leden van
de stichting en de mensen uit Wasosz
betekenen heel veel voor elkaar. Het is
ieder jaar weer fantastisch om te zien
hoe de interactie tussen de Poolse en
Nederlandse kinderen verloopt tijdens
de uitwisselingen. Ze vormen een
hele hechte groep. Het geeft ook
veel voldoening om te zien hoe de
oudere kinderen de jongere kinderen meenemen met hun bezigheden
tijdens de uitwisseling. Verder hebben
we ons naast het organiseren van de
uitwisselingen als stichting beziggehouden met hulpprojecten in Polen, zoals
de bouw van een school. Het zou heel
erg zonde zijn als we moeten stoppen.”
Of de protestactie ook zin heeft,
weet Henk Lomme niet zeker. “Ik schat
dat de kans fiftyfifty is.” De dertig
kinderen die afgelopen jaar mee zijn
geweest naar Polen voeren op dinsdag
15 september actie bij het gemeentehuis in Horst. Zij worden daar om 19.00
uur ontvangen door burgemeester
Van Rooij en wethouder Van Rensch.
Vijf kinderen en twee ouders houden
tijdens dit protest een betoog.

Man bedreigd bij verkeersruzie

Gespreksgroep voor kinderen (9 t/m 12 jaar),
die getuige waren van huiselijk geweld.

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de
Nederlandse samenleving. Het komt overal voor, iedereen kan ermee
te maken krijgen. Deze gespreksgroep is gericht op het beginnen met
de verwerking van ervaringen.

Groep voor kinderen van gescheiden ouders voor kinderen
van 9 t/m 12 jaar, in de periode rondom de scheiding.
In deze cursus worden kinderen geholpen met het verwerken van
de echtscheiding. Er wordt met de kinderen geoefend zodat zij
vaardigheden leren die een goede communicatie bevorderen in de
nieuw ontstane situatie.

Training voor ouders met inwonende volwassen kinderen.
Een goede relatie onderhouden met je volwassen kind is niet
altijd even gemakkelijk. Wanneer spanningen thuis te hoog oplopen
weten veel ouders niet langer wat ze nog kunnen doen.
Daarom deze training om ondersteuning te bieden.

mooi
haar

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

Een uit de hand gelopen verkeersruzie heeft op vrijdagavond 21 augustus geleid tot een aanhouding.
Een man uit Horst aan de Maas werd ervan verdacht een andere man uit Horst aan de Maas te hebben bedreigd
met een vuurwapen. Er is aangifte gedaan.
Twee mannen kregen in Horst,
in de buurt van de oprit naar de A73
richting Venlo, ruzie over een voorrangskwestie. De 30-jarige man die
aangifte deed, reed omstreeks 17.00
uur de snelweg op in een groene
Mercedes e320-station. Hij zag dat
de verdachte tegen zijn auto wilde
rijden en hierop remde hij stevig af.
Even later zag hij dat de verdachte

hem bedreigde met iets dat op een
vuurwapen leek. De verdachte reed in
een grijze auto en droeg op een aanhanger een zwarte auto met zich mee.
De aangever zag de verdachte de afslag
Grubbenvorst nemen.
Met behulp van de informatie uit
de aangifte werd de verdachte op
vrijdagavond in zijn woning aangehouden. Er werd bij hem geen vuurwapen

aangetroffen. Volgens een woordvoerder van de politie is de verdachte
inmiddels weer vrijgelaten. De zaak
wordt nu overgedragen aan het
openbaar ministerie. Er hebben zich
nog geen getuigen gemeld. De politie
roept opnieuw eventuele getuigen op
zich te melden. Dit kan via 0900 88 44
of via Meld Misdaad Anoniem op 0800
70 00.

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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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 Les Gets
De zes vrienden Michel Burgers, Stijn Jacobs, Willem van Rengs, Huub Kleuskens, Koen Lemmen (hier van
links naar rechts te zien) en Wouter Hermans maakten een roadtrip dwars door Europa. De Meterikse
vriendengroep was veertien dagen onderweg. Zo kwamen ze onder andere door Luxemburg, Frankrijk,
Spanje, Zwitserland en Duitsland. Deze foto is genomen door Wouter in de Franse Alpen. De jongens staan
hier, uiteraard samen met de HALLO, in Les Gets op 50 kilometer afstand van de Zwitserse stad Genève.

… in Peru
Hans en Petra Verheijen uit Broekhuizenvorst hebben een rondreis
gemaakt door Peru. Tijdens hun reis vanuit de hoofdstad Lima naar de
Ballestas-eilanden zagen ze tientallen vogelsoorten, waaronder humboldt-pinguïns, jan-van-genten, pelikanen en zeeleeuwen. Verder
kwamen ze langs veel bijzondere natuurverschijnselen. Het hoogtepunt
van de reis was voor Hans en Petra de Inca-trail, een meerdaagse
avontuurlijke wandeling richting één van de zeven wereldwonderen;
de Machu Picchu. Met dit uitzicht vonden Hans en Petra de rust om de
HALLO te lezen.

… in China
Henk Joosten uit Broekhuizenvorst werd door zijn in China woonachtige petekind uitgenodigd op diens
bruiloft. Naast het bijwonen van de bruiloft besloot Henk om tijdens zijn reis naar China ook een excursie
te maken om het land beter te leren kennen. Henk bezocht onder andere de Chinese Muur, met de HALLO
op zak.

…. in Disneyland
… op Flores
Theo en Lies Dinnissen uit Horst reisden naar het Indonesische eilandje Flores. Ze spraken hier met de
gouverneur van de provincie Nusa Tengara Timur, waar Flores onder valt. De gouverneur haalt mama België
af om naar een kindertehuis in Nangehure te gaan, waar ze in het zonnetje wordt gezet vanwege haar
40-jarig verblijf op Flores. Theo en Lies vertalen de HALLO voor de gouverneur.

Daan, Anouk, Joyce en Bart Joosten uit Horst zijn met hun gezinnetje
op vakantie geweest naar het Franse plaatsje Pommeuse, vlak onder
Parijs. “Naast lol en vertier aan het zwembad hebben we ook verschillende tripjes gemaakt naar een aantal bezienswaardigheden in Parijs
zoals de Eifeltoren, Notre Dame en het Louvre. Maar voor onze kids
Daan en Anouk hebben we ook een bezoek aan Disneyland Parijs
gebracht. Natuurlijk ging ook de HALLO mee om tijdens de rustige
momentjes even de actualiteiten van Horst aan de Maas door te lezen.”
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Horster hulp aan Ghana
Laura Weldon en Peter Smits uit Horst zijn sinds anderhalf jaar intensief bezig om een school in Kunsu in Ghana te
voorzien van een bus. Het volgende doel van het stel is om de school een nieuw gebouw en stromend water te geven.

A S S I S T E N T A C C O U N TA N T ( M / V )
10DAYS is op zoek naar een Assistent Accountant
(minimaal 32 uur) op het 10DAYS kantoor in
Grubbenvorst.

Laura had anderhalf jaar geleden de
wens om naar Afrika te gaan en de
mensen daar te helpen. Ze zocht rond
maar kwam er al gauw achter dat ze er
niet via een stichting of organisatie
heen wilde. Laura licht toe: “Zeker
weten waar je geld terecht komt, doe je
dan niet. Dus besloot ik dat ik zelf naar
Afrika wilde.” Via via kwam ze in contact
met Jawas, een Ghanese man die in
Venray gewoond heeft en teruggegaan
is om de kinderen in zijn geboortedorp
les te geven. Laura: “Ik ben toen in juni
zes weken bij die school geweest en
heb les gegeven aan de kinderen. Ik zag
dat er allerlei spullen nodig waren, die
de kinderen misten en besloot dat ik ze
wilde helpen. Eenmaal terug zijn mijn
man Peter en ik spullen gaan verzamelen bij vrienden, kennissen en op het
werk om te verkopen op carbootsales.
De kinderen uit de dorpen die wat
verder weg lagen van de school in
Ghana, konden vaak niet naar school
omdat het zo ver was. We besloten met
de opbrengsten een bus te gaan kopen
voor de school.” Na het nodige werk en
vele uren inspanning lukte het Laura en

Peter om 3.000 euro bij elkaar te
verdienen. In januari zijn ze met het
geld en koffers vol lesmateriaal
teruggegaan naar Ghana.

Mooi om te zien
Peter vertelt: “Toen ik daar heen
ging, had ik allerlei ideeën over hoe
het zou zijn, maar het leek niks op hoe
ik het me voorgesteld had. Je moet er
echt zelf zijn om een goede voorstelling te kunnen maken. Toen we daar
aangekomen waren, hebben we met
Jawas een bus gekocht, die zijn daar
veel goedkoper dan hier. Ook hebben
we de kinderen weer les gegeven en
geholpen met structuur aanbrengen in
de school.” Laura geeft een voorbeeld:
“Toen ik in juni bij de school was, waren
de straten en de buurt van de school
bezaaid met rommel. Ik heb de kinderen
toen geleerd dat ze dat beter op kunnen
ruimen en we hebben prullenbakken
gemaakt van oude jerrycans. Toen ik
terugkwam in januari was de omgeving
van de school helemaal schoon. Dat was
erg mooi om te zien.”
Nu de school een bus heeft, kun-

nen er veel meer kinderen naar school.
Ook gebruikt Jawas de bus om in het
weekend iets bij te verdienen voor het
onderhoud van de bus. Laatst hebben ze oude computers gekregen en
opgestuurd naar Kunsu. Het volgende
doel dat Laura, Peter en Jawas zich
hebben gesteld is de bouw van een
beter schoolgebouw en stromend water.
Peter vertelt: “Het schoolgebouw is aan
het vervallen en eigenlijk is een nieuw
gebouw nodig. Ook hebben de kinderen
alleen maar water uit een vieze put
die 15 meter diep is. Levensgevaarlijk.
Daarvoor zijn we nu oude spullen aan
het verkopen. Als mensen willen helpen
dan is dat natuurlijk enorm fijn. We
hebben oude spullen of donaties nodig
en al het geld dat we verdienen met de
verkoop of donaties gaat direct naar de
school. De tickets en dergelijke betalen
we zelf. Ook kan de school altijd mensen
gebruiken die les willen komen geven.
Je waardeert pas wat je hier allemaal
hebt, als je daar bent geweest.”
Voor meer informatie, hulp
of vragen, mail Laura en Peter op
thesmeldons@home.nl

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
•
Verantwoordelijk voor het opstellen van (maand-)
rapportages;
•
Beheren en aanleveren van managementinformatie;
•
Opstellen van jaarrekeningen;
•
Aansturen en controleren van de financiële
administratie;
•
Assisteren in cash management, beheren van
bankrekeningen en betaalopdrachten;
•
Bewaken van de financiële positie en resultaten
van de organisatie;
•
Verantwoordelijk voor BTW-aangiften;
•
Inrichten en onderhouden van de administratieve
organisatie;
•
Optreden als contactpersoon voor de controlerende
accountant en fiscalist.
FUNCTIE-EISEN:
•
HBO opleiding, denk- en werkniveau;
•
Bij voorkeur 2 tot 4 jaar ervaring als bijvoorbeeld
(assistent) Accountant of Assistent Controller;
•
Goede kennis van MS Office pakket en bij
voorkeur AccountView;
•
Nauwkeurig, integer, zelfstandig, analytisch,
resultaatgericht.
10DAYS biedt een zelfstandige functie binnen een
dynamische, jonge organisatie met een stimulerende
werkomgeving met passende arbeidsvoorwaarden.
Stuur je motivatie inclusief CV naar bij Pim Gubbels
via pim@10days.nl

Cursussen tekenen en schilderen
Geef je nu op voor het nieuwe schilderseizoen

Atelier
Marian Litjens

Café De Verbeelding

Ter leering ende vermaeck

www.marianlitjens.com | Loevestraat 51 Horst | 06 41 30 41 76

Al enige tijd wekt Jan Duijf uit Horst via Facebook de nieuwsgierigheid op. Deze week vertelt hij over de nieuwe
plannen van café Cambrinus. Vanaf donderdag 10 september is Horst namelijk een café rijker. Café De Verbeelding
is een nieuw concept in Nederland, de locatie is café Cambrinus.
Het idee voor Café De Verbeelding
ontstond al enige tijd geleden. Jan
vertelt hierover: “Ik hoorde mensen in
het café zeggen dat er zoveel gebeurt in
de wereld en dat ze soms moeite
hebben om zaken te duiden. Ik zie dat
de behoefte leeft om mensen te
ontmoeten en met hen diezelfde vragen
of opvattingen te kunnen delen. Nu
hebben we eigenlijk alleen Facebook als
plek waar we onze gedachten delen,
maar dit zijn vaak oppervlakkige
gedachten.” Jan zocht daarom naar een
concept waarin mensen gedachten met
elkaar kunnen delen. Een soort
Facebook, maar dan live.
“Het wordt een platform voor het
pleidooi, niet voor discussie”, zegt Jan.
“Iemand kan ‘de verbeeldingsklok’
luiden en krijgt hiermee van het café de
volle aandacht om zijn of haar verhaal

te doen en gedachten te delen. Dit kan
over de meest uiteenlopende dingen
gaan. Over een internationale kwestie,
maar ook over iets lokaals. Van kwesties
als vluchtelingen tot iets ogenschijnlijk kleins om de hoek. Ook mag de
spreker zich uiten in de vorm die hij of
zij zelf wil. Er kan een praatje gehouden
worden, maar een filmpje of opvoering
mag ook. De enige huisregel is dat
de persoon die de klok luidt ook alle
aandacht krijgt.”
Café De Verbeelding trekt daarmee
waarschijnlijk een ander publiek dan dat
er normaal gesproken in het café te vinden is. “Dat zie ik aan de reacties die ik
krijg op Facebook”, vertelt Jan. “Iemand
die bij de opening komt voor een gratis
drankje of bitterbal, zal bedrogen uitkomen. Er zullen vooral veel gedachten
worden geserveerd, hopelijk prikkelend

en waar mogelijk met de nodige humor.
De inhoud van deze gedachten staat
namelijk centraal, maar verder willen
we niet een bepaald soort publiek aanspreken. Café De Verbeelding is bedoeld
voor iedereen, zowel mensen die zich
willen uiten, als mensen die willen
komen luisteren of iets willen leren.”
Jan bedacht dit idee niet alleen.
“We hebben een kleine redactie,
bestaande uit zes personen. Ik heb een
paar personen uitgekozen waarvan ik
dacht dat we samen iets moois zouden
kunnen opzetten. Samen bedachten
we de kernwoorden: ontmoetingen,
kritisch, ludiek en prikkelend. We
leggen het gehele concept uit tijdens
de eerste inleiding op donderdag
10 september. Daarna vindt het
concept iedere tweede donderdag
van de maand plaats.”

VOOR AL UW

an
verhuurt mékérrad
en!
alleen markt T 06m
25 05 18 94

TH U IS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Ook zo klaar met uw huidproblemen?

Huidzorg Horst

Last van huidproblemen, ongewenste
haargroei, oedeem of littekens?
Geef uw huidzorgen uit handen
en maak een afspraak met Wendy
of Evelien van Huidzorg Horst.

Kijk nu op www.huidzorghorst.nl

Wendy Kuunders Evelien Minten
06 - 42 15 30 23
06 - 34 94 84 19

06

familie
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Met grote bewondering en respect hebben wij je
afstand zien doen van alles wat je lief en dierbaar was.
We hebben je los moeten laten,
maar wat je lief is kun je niet verliezen.

Piet Hoebers
echtgenoot van

Tony Hoebers-Wagemans
vader en schoonvader van
Lars en Wendy, Diesel
Kris
Piet overleed op 64-jarige leeftijd.
Horst, 24 augustus 2015
Henri Dunantplein 7, 5961 HK Horst

Op zaterdag 29 augustus zullen we Piet
om 11.00 uur herdenken tijdens een
bijeenkomst in Cultureel Centrum
‘t Gasthoes, Gasthuisstraat 25 te Horst.
We begeleiden Piet met het eigen gezin
naar het crematorium.
In plaats van bloemen liever een donatie
voor de Stichting Wens in Beweging.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
in ‘t Gasthoes.

“Een mooi mens is niet meer”
Net als een regenboog bracht

Piet Hoebers
veel muzikale kleuren in ons leven.
Nu valt er een schaduw en alles is….
Piet, je bijft in ons hart.
Namens: Heat/MASH/Hoebersband

Maandagmiddag bereikte ons het droevige bericht
dat onze buurtgenoot

Piet Hoebers
is overleden.
Met veel bewondering en respect voor zijn wilskracht
en strijdlust is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen.
Wij wensen Tony, Lars en Wendy en Kris veel sterkte
in deze droevige dagen.
de Buurt
John en Monique, Sraar en Mien, René en Brigitte, Ron en Silvie,
Ramon en Janneke, Tom en Ineke, Inge, Pierre en Dorothé, Wim en Ans,
Wiel en Ria, Harrie en Hansje, René en Anja en alle kinderen.

Caravanstalling Droesen Venray.
Tel. 0478 58 30 48.

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

Dankbetuiging

Op 16 juli jl. is in haar woonplaats Blanes van ons heengegaan
onze jongste zus, schoonzus en tante

Josie Francati - Verlinden
echtgenote van

Gayo Francati
Wij willen iedereen mede namens onze zwager Gayo hartelijk
bedanken voor het medeleven en de steun in welke vorm dan ook.
Familie Verlinden

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.

Enthousiaste docente geeft cursussen
Engelse conversatie in gezellige sfeer
op dinsdag- en donderdagochtend of
donderdagavond in Melderslo, niveau
(half)gevorderd. Bel M. Goedhart
06 48 75 53 47 voor info.

Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen of repareren
van bank, stoel, boot of caravan.
Bel 06 24 17 27 94.

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.

Yoga centrum L’Espoir voor Ha-Tha
yoga zwangerschapsyoga meditatieve
avond. Voor info of opgave kunt u
terecht bij Wil 077 398 51 36 of bij
Monique 06 83 03 25 76. Almeweg 11
Horst www.yogacentrumlespoir.nl
Valise Atelier & Natuur. In september
starten de cursussen schilderen en in
oktober starten de 4-seizoen cursussen
vegetatief vormgeven. Interesse???
Info schilderen 06 10 09 87 94.
Info 4-seizoen 06 12 69 79 35
www.valise.nl.
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 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.
Pilates. Body Mind Beweegmethode.
Wekelijks groepslessen in Horst,
overdag en ’s avonds
Info/opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
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.

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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
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.
Gevraagd loop-/sloopauto’s, ook
bussen, alle merken.
Hoofdzakelijk oudere modellen t/m
bouwjaar 2005. RDW erkend.
Tel. 06 54 97 63 59.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.

‘t Winkeltje, Herstraat 44. Langzaam
nemen wij afscheid van de zomer, leuke
koopjes in overvloed! Gelijktijdig zijn
wij druk met de kleding voor het najaar.
Loop binnen voor een kijkje en/of een
koopje in onze gezellige winkel!

Yogacentrum L’Espoir. Op 31 augustus
starten we weer met de yoga. Voor info
of opgave bel 077 398 51 36, Almeweg
11 Horst.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, nectarine, perziken,
druiven enz. Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

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

Te huur makkelijk bereikbare
vorstvrije opslagruimte van 140 m²
in Sevenum. Tel. 06 50 66 58 14.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Geboren

Jelte

18 augustus 2015
Zoon van
Rogér Sanders en
Brendie Seuren
Eikelenbosserdijk 13
5962 NV Melderslo


Sem

Zo lief… Zo mooi… Zo welkom

16 augustus 2015
Zoon van Marco en Joyce
Tielen-Peeters
van Blitterswijckstraat 40
5961 ST Horst

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
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
Te koop blauwe bessen,
tevens zelf plukken na tel. afspraak.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 06 58 86 32 52.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
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.
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.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Dinsdag 1-9
vieren wij onze vierde verjaardag.
Langs deze weg bedanken wij al onze
klanten voor hun vertrouwen en hopen
wij anderen die de weg nog niet gevonden hebben snel te mogen begroeten.
Bedankt.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Johan Versleijen & Mischa Josten
geven elkaar het JA-woord.
De plechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 4 september 2015 om 15.00 uur
in de Raadzaal van het gemeentehuis in Horst.
U bent van harte welkom op onze receptie
van 18.30 tot 20.00 uur bij Feesterij en
Danserij Froxx op de Venrayseweg 116 in Horst.

Roel van Haeren
&
Marsha van der Meij
trouwen op 29 augustus 2015.
Kennissen en bekenden
zijn van harte welkom
op onze toost
van 14.30 tot 16.15 uur in
het Parkhotel,
Tienrayseweg 2 in Horst.

Op vrijdag 4 september 2015
zijn onze ouders
en grootouders

Jan en Wilma
Ernst-Verheijen
50 jaar getrouwd!
Dit vieren we in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen
Weltersweide 55
5961 EK Horst

Op zaterdag 29 augustus 2015 vieren wij

Ton en Truus Mooren-Poels
met onze kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden
en buren onze 50-jarige bruiloft.
Tienraijseweg 3a, 5864 CH Meerlo

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.
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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
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 te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Te huur opslag/bedrijfsruimte in
Grubbenvorst 180 m2, stof/vorstvrij,
alles verhard, electr rolpoort, eigen
ingang. Tel. 06 53 76 96 98.

Opruiming Van Hout & Janssen
Piet Mondriaanstraat 1 Deurne.
Aanbiedingen uit voorraad leverbaar,
dus snel in huis. Ruime keuze (hoek)
banken, (relax)fauteuils, woonprogramma’s en slaapkamers. Koopzondag 30
augustus 12.00-17.00 uur.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Ruim 25 jaar maatwerk specialist! Gratis
offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
Valise Atelier & Natuur. In september
starten de cursussen schilderen.
Interesse? Info Aniet Janssen 06 10 09
87 94. In oKtober de 4 seizoencursussen vegetatie. Interesse? Info Monique
Kersten 06 12 69 79 35. Of op
www.valis.nl

Wereldwinkel Horst sluit
De Wereldwinkel in het centrum van Horst gaat definitief sluiten. De winkel was al sinds afgelopen mei tijdelijk
gesloten, maar zocht nog naar vrijwilligers. De organisatie kon deze echter te weinig vinden om de noodzakelijke
vacatures in de winkel op te vullen.
Na eerdere berichten dat de
Wereldwinkel kampte met een tekort
aan vrijwilligers is nu toch definitief
besloten om de winkel te sluiten. Het is
winkelcoördinator Riek Verhaag uit
Sevenum na de nodige inspanning niet
gelukt om een zogenaamd kartrekkersteam bij elkaar te krijgen, ondanks het
aanvankelijke optimisme begin deze
zomer. Afgelopen juni leek het er op

www.kinderopvanghetnest.nl

winkel nu moet sluiten. Het is eigenlijk
onbegrijpelijk dat er niemand in de
omgeving bereid was om hiermee te
helpen.”
Deze zomer hield de wereldwinkel
al enkele uitverkopen om de voorraad
van de winkel op te maken. Met dit
doel gaat de Wereldwinkel in september nog één weekend open om de laatste spullen uit de winkel te verkopen.

Het LoopCentrum Horst aan de Maas biedt op maandagavond 7 september een informatieavond aan.
De informatieavond begint om 19.30 uur in het LoopCentrum.
Tijdens deze avond krijgen
belangstellenden nadere uitleg over
de beginnerscursus hardlopen. Tevens

zal er uitgelegd worden wat de
positieve effecten van het hardlopen
zijn en is er aandacht voor plezierig en

blessurevrij hardlopen. De aanleiding
van de informatieavond is het succes
van een eerdere beginnerscursus.

55-plus dansmiddagen
Feesterij en Danserij Froxx in Horst biedt vanaf september dansmiddagen aan voor de 55-plussers uit de regio.
Iedere eerste dinsdag van de maand wordt de grote zaal van Froxx gebruikt voor een stijl- en lijndansmiddag voor
iedereen die van dansen houdt.
Van 13.30 tot 16.00 uur zijn alle
55-plussers welkom om kennis te

maken met deze dansmiddagen. De
dansmiddagen staan gepland op de

dinsdagen 1 september, 6 oktober,
3 november en 1 december.

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

Wat is mobiel bankieren?
Door: Anjo Verbong, adviseur Particulieren
Mobiel bankieren heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht
genomen en zal naar verwachting verder in populariteit toenemen. Dit
relatief nieuwe bancaire kanaal biedt evenwicht tussen gebruiksgemak
en noodzakelijke veiligheid.

Gevonden afgelopen weekend zilveren
armband in de nieuwe wijk achter de
kerk/gemeenschapshuis in Hegelsom.
Tel. 077 398 33 99.

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

dat de Wereldwinkel alsnog een
nieuwe start kon maken, omdat het
vrijwilligersteam bijna compleet was.
Verhaag: “We hebben deze zomer
intensief gezocht naar mensen die de
organisatie van de winkel wilden
dragen. We hadden nog een etaleur en
een inkoper nodig, maar er is uiteindelijk niemand gevonden die dat wilde
doen. Ik vind het uiterst jammer dat de

Informatieavond hardlopen

50% Korting op alles. Kringloop
super actie 50% korting op alles tot
20 sept. Twedde Kans Speulhofsbaan 7a
Meterik.

Te koop luxe zwarte scooter (blauwe
kentekenplaat), type Firenze Santini.
Z.g.a.n., nog niet ingereden. Nieuwprijs
€ 1.550,-; vraagprijs € 950,-Tel. 06 24
18 32 74.
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Een op de vier consumenten
bankiert mobiel
Eén voor één hebben de banken in
de afgelopen jaren een
mobielbankierenapp voor de
mobiele telefoon en de tablet
geïntroduceerd. Deze innovatie
maakt bankieren eenvoudiger en
brengt de meest gebruikte bancaire
dienstverlening dichter bij de
consument. Zo kunt u na een
eenmalige registratie eenvoudig met
uw toegangscode uw saldo bekijken
en overboekingen doen naar
bekende rekeningnummers. Sinds de
introductie is mobiel bankieren in
korte tijd enorm populair geworden.
Inmiddels bankiert ongeveer één op
de vier consumenten via een
mobiele telefoon en wordt de app
minimaal één keer per week
gebruikt. Dit blijkt uit onderzoek van
de Nederlandsche Bank (DNB).

Bankzaken regelen waar en
wanneer u wilt
Banken blijven doorgaan met de
ontwikkeling van de bankieren
app, die samen met klanten verder
wordt ontwikkeld. Zo ontstaat er een
unieke app die niet draait om de
techniek, maar om u als gebruiker. Een
app die een verdere stap is naar een
nieuwe persoonlijke online omgeving.
Met deze nieuwe ontwikkelingen kunt
u veel bankzaken zelf regelen, waar en
wanneer u maar wilt. Denk aan:
• saldo checken
• geld overmaken
• gemakkelijk online afrekenen
• pas of card aanvragen of blokkeren
• paslimiet verhogen
• pas aanzetten voor gebruik in het
buitenland
• reis- en annuleringsverzekeirng
afsluiten.
De laatste nieuwe toevoeging is de
virtuele portemonnee. Dit is een
nieuwe manier van betalen via de
telefoon met daarin de mobiele
bankpas. Via deze app kunt u ook

klantenkaarten toevoegen en
aanbiedingen ontvangen.
Eén klik verwijderd van
persoonlijk contact
Soms heeft u meer nodig: uitleg of
hulp van iemand die er meer van
weet. Ook daarbij maakt de app het
u gemakkelijk. Want met één klik
kunt u al chatten, mailen of spreken
met een medewerker van uw bank.
Zo bent u altijd maar één klik
verwijderd van persoonlijk contact.
En zo kunt u zelfverzekerd de juiste
financiële keuzes maken.
Nog twee tips: Let op dat bij mobiel
bankieren niemand meekijkt. En
meld diefstal of verlies van een
mobiele telefoon of tablet met een
bancaire app zo snel mogelijk bij uw
bank.

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

Ingezonden brief

Red De Berkel
Komende woensdag 2 september organiseert gemeente Horst aan de
Maas een bijeenkomst waarin gesproken wordt over de toekomst van het
zwembad in Horst.
Tijdens de bijeenkomst krijgt
iedereen uitleg en kan zijn of haar
mening geven over drie opties:
1 Nieuw zwembad op het Floriade
terrein. Ook deze optie is nog niet
van de baan.
2 Behoud van zwembad de Berkel.
Ons huidig familiezwembad heeft
een warm recreatiebad, een koud
wedstrijdzwembad, een bubbelbad en een babybad en een grote
glijbaan. Voor ieder wat wils. Met

3

wat aanpassingen kan De Berkel
nog zeker 20 jaar mee.
Nieuw zwembad bij de Kasteelse
Bossen. Een nieuw zwembad kan
worden gebouwd in de Sportzone
in de Kasteelse Bossen in Horst,
waar zwemvereniging HZPC voor
pleit. Dit zou een nieuw zwembad volgens het 25/21-principe
worden. Dit houdt in dat er maar
één groot recht zwembad komt.
Dus geen bubbelbad, geen warm

recreatiebad, geen babybad, geen
grote glijbaan. Idealer voor de wedstrijdzwemmers maar veel minder
aantrekkelijk voor de recreatieve
zwemmers.
Dit recreatief zwemmen is naar
onze mening de belangrijkste poot
waarop een zwembad financieel kan
draaien en die de grootste groep
bedient. Wat overigens onderbelicht
wordt in deze keuzes is dat met het
verdwijnen van zwembad De Berkel
ook sporthal De Berkel verdwijnt.
De discussie gaat dus niet alleen
de zwemmers aan, maar ook alle

gebruikers van de sporthal.
Ook die kunnen hun stem woensdag
2 september laten horen. Het is erg
belangrijk om naar deze bijeenkomst
te komen om mee te praten over de
toekomst van het zwemmen in Horst.
De gemeenteraad heeft zich er al
voor uitgesproken dat een zwembad
(een nieuw bad of om het bestaande
zwembad) alle verenigingen en doelgroepen moet bedienen.
Wij pleiten voor behoud van De
Berkel en dat het zwembad onder
het beheer van de gemeente blijft.
Dus geen privatisering. Zodat de
gemeente in de toekomst alles ook zelf

in de hand houdt en zorgt dat elke
doelgroep er gebruik van kan blijven
maken. Zodat we hier in Horst ook
betaalbaar recreatief kunnen blijven
zwemmen.
Aanmelden voor deze avond kan
via gemeente@horstaandemaas.nl
Meer informatie is te vinden in ons
rapport over zwembad De Berkel,
kijk op de Facebookpagina van
actiecomité Ut zwembad môt
blieve.
Ronald Craenmehr en
Paul Geurts, actiecomité
Ut zwembad môt blieve

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.

Gebrek aan dualisme
D66 is van mening dat dualisme, het inhoudelijk kritisch benaderen en
controleren van het beleid van het college, een taak is die iedere partij heeft
in de raad.
In de praktijk is dat in Horst aan de
Maas maar beperkt het geval. De
meerderheid beslist en zo hoort dat in
een democratie. Maar dat is iets anders
dan het zonder kritiek volgen van een
collegebeleid. Juist door daarop kritisch
te zijn, zou ook een coalitiepartij extra
bij kunnen dragen. Omdat dat in de
raad maar beperkt het geval is,

wellicht omdat wethouders de raadsleden van coalitiepartijen regelmatig
bijpraten buiten de raadsvergadering
om, vindt er in de raad onvoldoende
politieke discussie plaats. Toch hebben
inwoners ook het recht om te horen van
zaken waar de coalitie liever niet over
praat, zoals Kruisweide, gebrek aan
handhaving, onvoldoende uitvoeren van

een goed verkeersveiligheidsbeleid,
Villa Flora et cetera. Allemaal zaken en
verbeterpunten waar u zonder oppositie
nooit van zou horen. In de raad en
commissies komen we met verbetervoorstellen en verder zien we voor ons
een rol als boodschapper. Omdat de
gewone informatie vanuit het college
vaak niet zodanig is dat we direct een
conclusie kunnen trekken, stellen we
vragen en halen informatie bij de
inwoners. Ondanks vaak matige
beantwoording door het college, kunnen

we toch verbetervoorstellen benoemen
en u informeren over bijvoorbeeld sterk
stinkende bedrijven et cetera. Daartoe
kunt u ons onder andere ook in de
bibliotheek benaderen, ook als uw
mening geheel anders is dan zoals wij er
tegenaan kijken. Juist ook die andere
mening is van belang. Om deze
bovengenoemde redenen informeren
we u wekelijks inhoudelijk over
bepaalde zaken die spelen, zodat u weet
hoe het college handelt en wat wij
anders zouden willen. Gelukkig gaat er

ook veel goed, zoals het afvalbeheer.
Dat wil niet zeggen dat iets dat beter
kan niet benoemd moet worden.
Natuurlijk horen we ook graag
inhoudelijke kritiek, ook via de pers,
dat helpt alleen maar om zaken
duidelijker te maken. Zoete koekjes
worden er niet gebakken, dat is alleen
voor de bühne, daar wordt niemand
wijzer van. Echt inhoudelijke kritiek
horen we graag.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Samen voor een goede woonomgeving
Goed wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het gaat ook om de
woonomgeving. Een omgeving waar men zich thuis voelt. Een dergelijke
omgeving ontstaat alleen als gemeente en bewoners er samen voor
zorgen dat dit er goed uitziet.
Wanneer mensen trots zijn op hun
omgeving zijn zij ook bereid er in te
investeren. Leefbaarheid en omgeving
zijn sterk met elkaar verbonden. Zeker
in een omgeving waarin we veel
verblijven. Of het nu toeristen zijn,
het uitlaten van de hond, hardlopen
of met de mountainbike erop uit

of een wandeling met het gezin, ons
buitengebied wordt intensief gebruikt
en beleefd.
In de voorbereiding op de begroting heeft de raad een aantal kaders
afgegeven waar, indien nodig, hervormd
zou kunnen worden. Zaken waar we
meer kunnen bereiken door middelen

anders en beter in te zetten. Een van
deze kaders is het openbaar groen.
Onze gemeente kent veel mooie groene
plekken waar mensen graag wandelen, denk aan het Ham, Molenbeekdal,
Schadijkse Bossen, Schuitwater en meer
van deze natuurlijke parels in Horst aan
de Maas. Maar al deze gebieden vergen
onderhoud. Het zal in de toekomst niet
meer vanzelfsprekend zijn dat partijen
als de gemeente, Staatsbosbeheer of
een andere instantie dit doet. Ook hier
zal zelfwerkzaamheid steeds meer nodig

zijn om dit moois voor de toekomst ook
mooi en toegankelijk te houden.
Er zijn in onze gemeente al
mensen en groeperingen die ons als
gemeente voor zijn. Mensen die met
veel passie enkele dagen vrij maken
om in de natuur te werken. We kennen
bijvoorbeeld de Vrijwillig Natuur- en
Landschapsbeheer (VNeL) en de
Groengroep die actief zijn. Onder de
regie van Landschap Horst aan de Maas
zou het mooi zijn als meer mensen zich
actief willen inzetten om te behouden

dat er een groot tekort is aan huurwoningen in Kronenberg. Als raadslid
heb ik de wensen en de aantallen
genoteerd. Zo’n vijftien jongeren zijn
op zoek zijn naar een huurwoning en
tien jongeren naar een koopwoning in
Kronenberg.
In de laatste raadsvergadering was
er een motie van mij en Bart Cox (SP)
over de realisatie van jongerenwoningen in Berkele Heem. Ik, en met mij
het CDA, realiseer me de noodzaak

om met name voor de kleine kernen
koop- en huurwoningen te realiseren.
Met dank aan de initiatiefnemende
jongeren uit Kronenberg heb ik nu nog
meer zicht op de urgentie hiervan.
Graag zou ik ook andere dorpen hierin
aanhoren om dit vervolgens op te pakken. Bel of mail me gerust of stuur een
Facebook-bericht.

Einde reces
Met het einde van de schoolvakantie komt er ook een einde aan het
politieke reces van de gemeenteraad. Dinsdag 8 september vindt de eerste
commissievergadering weer plaats en dinsdag 22 september de eerste
raadsvergadering.
Iedereen heeft weer even bij
kunnen tanken om vervolgens weer
vol aan de slag te gaan. Uiteraard
hebben we niet stilgezeten in de
vakantie, zo ben ik zelf naar de
Kronenberg geweest om met de
jongeren in gesprek te gaan over de

urgentie van koop- en huurwoningen
voor jongeren. Wethouder Vostermans
was aanwezig om te luisteren naar de
behoeftes van de jongeren. Z’n twintig
jongeren hebben over hun eigen verhaal en hun behoeftes verteld.
Hier kwam met name naar voren

Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

wat we hebben en dit zelfs te versterken. Openbaar groen is belangrijk,
en waar mogelijk kunnen we samen,
burgers en verenigingen, werken
aan het onderhoud van het groen en
onze woonomgeving. De gemeente
faciliteert en als bewoners werken we
samen aan een mooie leefomgeving.
Een mooie gedachte zo aan het einde
van de vakantieperiode.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

27
08

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een rookmelder zou
verplicht moeten zijn’

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het
inademen van rook. Een rookmelder alarmeert als
er brand uitbreekt en rook zich verspreidt door de
woning. In Horst aan de Maas heeft 88 procent van
de inwoners een rookmelder. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Enkele jaren geleden hield de brandweer van Horst
diverse keren een rookmelderactie. Op deze manier
wilde zij mensen het belang van een rookmelder
duidelijk maken. En met succes blijkt. De ruime
meerderheid van Horst aan de Maas heeft één of
meerdere rookmelders. “Ik vind het heel belangrijk dat
je rookmelders in huis hebt. Het zou eigenlijk gewoon
verplicht moeten zijn”, reageert deze inwoner.
De meeste rookmelders worden op de overloop
opgehangen. Ook worden we graag gewaarschuwd
als er rook in de gang en in de keuken hangt.
Daarnaast monteren veel mensen een rookmelder bij
de verwarmingsketel en in het washok. Veel branden
ontstaan namelijk door kortsluiting in huishoudelijke
apparaten. Gelukkig kan 94 procent van de inwoners
zeggen dat er nog nooit brand is uitgebroken in zijn

Inwonerspanel

1.672 leden
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11% 1%
Nee Weet niet
88%
Ja
Heb jij een rookmelder?
‘Is door de brandweer zelf
aangesloten’
‘Op elke verdieping’
‘Het kan je leven redden’

woning. Bij sommigen kon het vuur op tijd worden
gedoofd. “Ins ons huis is een keer een waxinelichtje
in brand gevlogen. Alles wat op het schap stond was
geschroeid. De kast die dichtbij stond was al erg warm.
We hadden dus geluk. Nu weet ik ook dat die kleine
dingen gevaarlijk kunnen zijn”, zegt deze persoon.
Lid worden van de vrijwillige brandweer, dat ziet
89 procent niet zo zitten. Het merendeel zegt zich daar
te oud voor te vinden. Een ander geeft toe daar niet
geschikt voor te zijn of er door andere bezigheden
geen tijd voor te hebben. Sommigen zouden dit wel
overwegen, maar willen dan graag wat meer weten
over de werkzaamheden. “Ik heb er weleens aan zitten
denken, ik weet alleen niet wat het allemaal inhoudt.
Mogelijk kan een informatieavond meer duidelijkheid
geven.”
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 33

Horst kan een nieuwe horecagelegenheid goed gebruiken
Met de stelling ‘Horst kan een nieuwe horecagelegenheid goed gebruiken’, was een kleine meerderheid van 57 procent het eens. De andere 43
procent vindt een nieuwe horecagelegenheid in Horst overbodig.
Zoals het er nu naar uit ziet, krijgt Horst volgend jaar een nieuw restaurant: a Belle. Daarnaast komt er een wijnbar en een terras op het
Lambertusplein. Het aantal horecagelegenheden in het centrum van Horst
neemt fors toe, met name rondom het Wilhelminaplein. Horecabezoekers
kunnen hun hart dus ophalen in het centrum.
Horstenaar Peter laat in een reactie op onze site weten de hoeveelheid

horecagelegenheden echter te veel van het goede te vinden. ‘’De verhouding
van winkels ten opzichte van horeca wordt volgens mij behoorlijk scheef
getrokken, met als gevolg dat de horeca-gelegenheden elkaar zelf moeten gaan beconcurreren. Dit zal leiden tot leegstand van panden waardoor
het Horster centrum doodbloedt. Het komt er op neer dat we dadelijk een
horecaplein hebben van het gemeentehuis tot aan de kerk, met een enkele
verloren winkel ertussen. Het winkelcentrum is de Kerkstraat, waarna we
weer overgaan op horeca op het Gasthoêsplein. Dit lijkt mij een vrij scheve
verhouding.’’

Uitwisselingsprojecten naar het buitenland
is taak van school
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Veel scholen organiseren uitwisselingsprojecten naar het buitenland.
Leerlingen verblijven dan een paar dagen in het buitenland in het gezin van een
leeftijdsgenoot. Zelf krijgen ze ook een paar dagen bezoek van deze buitenlandse scholier. Het Dendron College in Horst organiseert bijvoorbeeld zulke
uitwisselingen.
De vraag is, hoe zinvol zijn uitwisselingsprojecten? Je kunt je afvragen of uitwisselingsprojecten wel tot het takenpakket van scholen behoren en of ze daadwerkelijk leerzaam zijn. Is dit niet iets waaraan jongeren in hun vrije tijd deel
kunnen nemen als ze hier zin in hebben? Sommige leerlingen kijken lang uit
naar uitwisselingen en zien het als een tripje naar het buitenland waarin vooral
veel lol gemaakt wordt en gefeest wordt. Je zou kunnen zeggen dat uitwisse-

lingsprojecten beter vrijblijvend georganiseerd kunnen worden voor jongeren die
in hun vrije tijd echt iets van andere culturen willen leren.
Aan de andere kant kan je ook van mening zijn dat uitwisselingsprojecten
wel degelijk een leerzaam onderdeel van het onderwijs zijn. Leerlingen worden
op deze manier gedwongen om te communiceren in een vreemde taal, iets
dat bijdraagt aan de taalkennis van de leerling. Verder kan het bijdragen aan
de sociale ontwikkeling van de scholier en leert men het een en ander over de
buitenlandse cultuur. Zo’n project zou verplicht moeten zijn en kan dus het beste
georganiseerd worden door scholen.
Uitwisselingsprojecten naar het buitenland organiseren is taak van school,
wat vindt u?

BLIK
van
rick
Chocola
helpt
Likkebaardend heb ik vorige
week het bericht over IJssalon
Clevers gelezen. De Grubbenvorster ijszaak werd namelijk
door dj Sander Hoogendoorn
van radiozender 3FM verkozen
tot IJscoman des Vaderlands.
Hoe blij ben ik, als enorme ijsen toetjesfan, dat deze enorme
eer naar iemand uit onze
gemeente is gegaan.
Zolang ik me kan herinneren,
vind ik de laatste gang van een
diner het allerlekkerste. Ook al
zijn de eerste gangen nog zo
lekker, met een nagerecht maak
of breek je het bij mij. Als we bij
een buffet of iets dergelijks
worden uitgenodigd en de
nagerechten staan al klaar, ook
al moeten we nog beginnen met
de soep, kijk ik eerst even wat
ze in huis hebben. Als er dan iets
bij zit waar chocolade op, naast,
over, achter of onder zit dan
scoor je bij mij. Als ik namelijk
iets ontzettend lekker vind bij
het toetje dan is het wel
chocolade. Iets van fruitsmaken
of –soorten zal je me dus ook
niet snel zien pakken.
Mijn liefde voor deze
lekkernij komt eigenlijk vaak
goed uit. Als je niet weet wat je
me moet geven met mijn
verjaardag dan is chocola of iets
wat daarmee te maken heeft,
denk aan een mok voor warme
chocolademelk, een kom voor
chocoladecornflakes of een
kaartje waar op staat ‘Chocola
helpt’, altijd welkom.
Helaas is dit goddelijke spul
niet zo goed voor je omvang.
Maar ja, je leeft maar een keer,
denk ik dan. Dan kan het beter
maar lekker zijn geweest.
Het enige waar ik me nu zorgen
om maak, is dat ik die lionsijssoort, die Clevers op 12 augustus
verkocht na aanleiding van de
winnende leeuwenijstaart, niet
geproefd heb en dat ik niet in
de jury zat, die de IJscoman des
Vaderlands benoemde.

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 34) > Een fikse regenbui in de zomer is lekker > eens 86% oneens 14%
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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

Rik Driessen
15 jaar
Horst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Ik denk het nummer Memories van
Kid Cudi en David Guetta. Een vriend
op de basisschool liet het me een keer
luisteren en ik vond het toen heel vet.
Daarna ben ik het vaker gaan draaien.
Ik luisterde toen eigenlijk alleen maar
dit nummer. Het is een nummer dat
snel blijft hangen en een lange tijd
leuk blijft.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Net als heel veel andere mensen
zou ik dan met vrienden naar de
McDonalds gaan. Dat is denk ik wel
de eerste plek waar de meeste
mensen naartoe gaan als ze zelfstandig kunnen rijden. Het liefst haal ik
mijn rijbewijs als ik zeventien ben,

zodat ik al op mijn achttiende zelfstandig kan rijden.
In welke historische tijd had je
willen leven?
In de tijd van Grieken en Romeinen,
van 3.000 voor Christus tot 500 na
Christus. Die tijd vind ik met het vak
geschiedenis erg interessant en ik ben
wel benieuwd hoe het was om in die
tijd te leven. Ik zou willen zien hoe
gladiatoren in het Colosseum vochten.
Ook zou ik rondlopen en met mensen
praten, om een beetje aan te voelen
hoe het toen was.
Welke reis zou je ooit willen maken?
Als ik afgestudeerd ben en genoeg geld
heb, zou ik naar Zuid-Afrika willen gaan.
Ik ben er al een keer geweest en zou er
graag nog eens heen willen gaan. De
cultuur spreekt me aan, het is een mooi
land en de mensen zijn er erg vriendelijk. Ik zou vooral Kaapstad willen
bezoeken,
dat is een grote en belangrijke stad

aan
Rik Driessen

voor Zuid-Afrika. Het is er ook erg mooi.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik denk ik voor al mijn vrienden en mezelf vliegtickets kopen, om
vervolgens samen naar een ver warm
land te gaan en daar te chillen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Sowieso wil ik leren autorijden.
Misschien ook leren vliegen in een
vliegtuig. Niet veel mensen kunnen
een vliegtuig besturen, dus lijkt het me
wel gaaf om te kunnen. Met een vliegtuig kun je snel van de ene plek naar
de andere plek komen. En het lijkt me
mooi om vanuit de lucht alles beneden
te zien. Ik zou dan naar plekken in
Nederland vliegen, maar ook naar het
buitenland.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden,
wie zou je dan willen ontmoeten?

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!
Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

De rapper ScHoolboy Q, hij maakt
hiphopmuziek. Ik vind zijn muziek
heel vet. Ik zou wel een dag met
hem willen chillen en met hem in
de studio zijn, om te zien hoe hij
zijn muziek maakt. Dat lijkt me wel
interessant.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik vaak met vrienden buiten en we voetbalden veel.
Maar we gameden ook vaak op de
Playstation, vooral de voetbalgame
FIFA. Met wat vrienden speelden we
dan potjes tegen elkaar.
Als je een dier zou zijn, welk dier
zou het zijn en waarom?
Ik denk een vogel. Het maakt me
niet zoveel uit wat voor soort vogel.
Als vogel kun je heel gemakkelijk van
plaats naar plaats gaan door de lucht,
de wereld van boven zien en overal
zien wat er gebeurt. Dat lijkt me wel
vet.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Over twee jaar wil ik mijn havodiploma hebben gehaald. Daarna wil
ik een studie met economie of marketing gaan doen en dan een beroep wat
erbij past. Ik weet nog niet precies
welk beroep, dat moet ik dan uitzoeken. Verder wil ik denk ik wonen
in een stad, want daar is meer te
doen en het leeft er meer dan in
een dorp.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb meerdere goede vrienden, maar
één beste vriend met wie ik al omga
vanaf mijn derde. Ik zie hem bijna
dagelijks. Samen gaan we vaak chillen
en gamen, of voetballen. We begrijpen
elkaar eigenlijk altijd wel, we hebben
dezelfde humor en hij kan me altijd
aan het lachen maken.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik weet niet of ik ooit een tatoeage zou
willen. Maar een Samoa-tatoeage lijkt
me wel vet. Het is niet echt één tatoeage, maar van boven tot onderaan je
arm helemaal vol met figuren die in
elkaar overlopen. Ik weet niet zeker of
ik die ooit zou laten zetten, want het is
wel je hele arm.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan kom ik weer terug op hetzelfde,
kunnen vliegen. Je kan dan overal
naartoe waar je maar wilt, bent altijd
snel en ziet alles van boven. En je kunt
makkelijk ergens naar toe, je hoeft
geen vliegticket of benzine te betalen.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Aan een festivalticket, om nog voor
de laatste keer een mooie tijd te hebben. Ik denk dat ik dan kies voor een
hiphopfestival, bijvoorbeeld Encore in
Amsterdam. Daar komen veel grote
artiesten die over de hele wereld wel
bekend zijn en ik vind het genre erg
leuk.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik had me vanochtend verslapen en
ik moest eigenlijk de vragen nog
voorbereiden voor dit interview, dus ik
moest snel opstaan om ze nog door te
nemen.

Kwajongensruzie
Normaal ben ik nooit zo
bezig met de politiek. En al
helemaal niet met die van Horst
aan de Maas. Maar afgelopen
tijd kwam ik twee ingezonden
stukken tegen in de HALLO Horst
aan de Maas die me opvielen.
Ze deden me een beetje denken
aan kwajongensruzie.
De artikelen waar ik het over
heb, zijn geschreven door
personen van D66 en CDA. Het is
lastig om de strekking van deze
twee wat onsamenhangende
artikelen samen te vatten, maar
het houdt in dat ze het niet eens
zijn met elkaars beleid. Dat is
prima, en ook heel begrijpelijk
aangezien D66 en CDA verschillende partijen zijn met natuurlijk
verschillende visies. We leven
bovendien in een land waar
iedereen zijn of haar mening mag
uiten. Dat doe ik nu namelijk ook.
Maar hoever gaan we hierin?
Elkaar zwartmaken door middel
van artikelen... Wat heeft een
gemiddelde inwoner uit Horst aan
de Maas hieraan? Ik denk niet dat
iemand zich zorgen maakt om
een zogenaamde draaikolk en
ook niet om het zogenaamde
D66-negativisme (mocht jij je
daar wel druk om maken:
zaterdagmorgen, bibliotheek
Horst, helemaal leuk). Ik dacht
dat politieke partijen zouden
handelen in het belang van de
burger. Leg de focus op de burger,
niet op elkaar.
Erg jammer vind ik dat. Dat er
constant schaamteloze stukjes
worden geschreven over hoe de
andere partij had moeten
handelen volgens diegene.
Zieltjes winnen om aanhanger te
worden van elkanders partij en
de andere partij te argwanen.
Ik zou het bijna manipulatie
noemen. Maar de race is nog niet
gezwommen, dus het zal nog wel
even duren voordat dit voorbij is.
Ondertussen geniet ik van
mijn vakantie met een koekje
(ja, gemaakt van ‘eigen’ deeg)
en roer ik in cirkeltjes in m’n thee
waardoor er een draaikolkje
ontstaat. Wat is het leven toch
vredig.
Liefs, Anne
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Burgerpanel gemeente
Horst aan de Maas
Een burgerpanel, wat is dat eigenlijk? Sinds 2012 heeft de gemeente een burgerpanel. In dit
panel zitten ruim 1.600 inwoners van Horst aan de Maas. Ongeveer drie keer per jaar ontvangen zij een uitnodiging om mee te denken over diverse onderwerpen die spelen binnen de
gemeente. Zij vullen hiervoor een digitale vragenlijst in.
Zo kwamen in het verleden bijvoorbeeld de
dienstverlening en het afvalsysteem van de
gemeente al aan bod. De resultaten van het
onderzoek gebruikt de gemeente om knelpunten gericht aan te kunnen pakken en om nieuw
beleid vorm te geven.

Gemeente Horst aan de
Maas biedt 10 jongeren
werkervaringsplek
Veel pas afgestudeerde jongeren vinden na hun studie geen werk. Voor jongeren die van
school gaan zonder diploma is dat extra moeilijk. Werkervaring is dan de sleutel naar een
baan. Daarom start de gemeente Horst aan de Maas het project PIT: Potential In Training.
Daarin doen jongeren uit Horst aan de Maas die op eigen kracht geen baan kunnen vinden
zes maanden werkervaring op in de gemeentelijke organisatie.
Springplank naar werk
De tien Potentials in Training gaan zes maanden bij de gemeente aan de slag, 32 uur per
week.
De gemeente coacht hen bij het ontwikkelen
van hun kwaliteiten. Hiervoor krijgen ze ook
een opleidingsbudget. Daarnaast krijgen ze
een onkostenvergoeding. Door de werkervaringsplek bouwen de jongeren aan een netwerk. Bovendien zet de gemeente haar eigen
netwerk in om hen te bemiddelen naar een
reguliere baan. Ten slotte mogen de jongeren,
net als andere medewerkers van de organisatie, solliciteren op interne vacatures bij de
gemeente. Daarmee is de werkervaringsplaats
een springplank naar werk. De bedoeling is dat
de gemeente na de periode van zes maanden werkervaringsplekken aanbiedt aan een
nieuwe groep jongeren.

Ook een kans voor de gemeente
Het project biedt niet alleen voordelen voor
jongeren. Het levert ook de gemeente veel op.
Jongeren kijken met een frisse blik naar het
werk bij de gemeente en brengen nieuwe
ideeën in. Daarnaast werken ze mee aan de
dienstverlening van de gemeente en aan projecten. Ten slotte geeft de gemeente met dit project
het goede voorbeeld. Want het is belangrijk dat
ook andere bedrijven en organisaties jongeren
een kans geven op de arbeidsmarkt.
Vacatures vanaf 24 augustus op
www.banenpleinlimburg.nl
Meer informatie over het project PIT staat op
www.horstaandemaas.nl. Vanaf 24 augustus
staan de vacatures voor de werkervaringsplaatsen op www.banenpleinlimburg.nl. Via die site
kunnen belangstellenden solliciteren.

Tijdelijke afsluiting kasteelpark Ter Horst

Waarom een update van het burgerpanel?
Ieder jaar vindt er een zogenaamde update
van het burgerpanel plaats. Dit is nodig om
ervoor te zorgen dat de samenstelling van het
burgerpanel in balans blijft. Dat betekent onder
andere dat alle kernen van Horst aan de Maas
en alle leeftijdscategorieën evenwichtig zijn
vertegenwoordigd in het panel.

Kermis Broekhuizen 29 aug. t/m 1 sept.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Voordragen kandidaten Jeugdlintje
Het buurmeisje dat al lange tijd boodschappen
doet voor oudere mensen uit de buurt, die jongen die zonder te mopperen al zo lang voor zijn
zieke vader zorgt, of dat groepje jongeren dat
een actie opgezet heeft tegen zinloos geweld?
Het zijn maar een paar voorbeelden. De gemeente Horst aan de Maas is trots op kinderen
en jongeren die zich inzetten voor anderen of
voor de gemeente. Zij zijn een voorbeeld voor

anderen en mogen best eens in het zonnetje
worden gezet. Kent u iemand onder de 18 jaar
die zich vrijwillig inzet of heeft ingezet voor
een medemens, een vereniging of voor de
gemeente Horst aan de Maas zonder daar zelf
belang bij te hebben, dan kunt u die persoon tot
10 oktober 2015 gemotiveerd aanmelden voor
een Jeugdlintje.
Meer info: www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Voor vragen kunt u terecht bij verkeerskundig medewerker Ton Peeters, tel (077) 477 97 77.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.

Horst aan de Maas ontvangt Kosovo-delegatie

Blauwe bessenteelt in Kosovo heeft potentie

De delegatie uit Kosovo, bestaande uit vertegenwoordigers van
het Ministerie van Landbouw, US-AID en ondernemers.

Ik ben al lid van het burgerpanel
Bent u al lid van het burgerpanel? Dan ontvangt u geen brief en blijft u gewoon lid van het
panel. U hoeft niets te doen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas

In verband met het evenement Wild Kingdom is een deel van het kasteelpark Ter Horst afgesloten voor alle verkeer van 1 t/m 7 september. Het gaat om de Kasteellaan en het gebied rond de
kasteelruïne. De afsluiting geldt ook voor voetgangers.

In Kosovo bestaat interesse in de teelt van blauwe bessen.
Na een oriënterend bezoek in februari van Marcel Driessen en
Theo Douven in Kosovo, is er van 18 tot en met 21 augustus
een delegatie uit Kosovo in Horst aan de Maas op bezoek
geweest. De delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van
het Ministerie van Landbouw, US-AID en ondernemers, werd
op vrijdag 21 augustus ontvangen op het gemeentehuis door
loco-burgemeester Bob Vostermans.

Het jaarlijkse onderhoud voor dit jaar vindt plaats
vanaf 1 september 2015. Concreet betekent dit
dat ongeveer 4.000 huishoudens een uitnodiging
krijgen om zich aan te melden voor het burgerpanel. Deelnemen is uiteraard niet verplicht en
kost u niets. Het biedt wél de mogelijkheid om op
een eenvoudige manier uw mening te geven over
zaken die spelen in onze gemeente. Afmelden is
bovendien op elk gewenst moment mogelijk.

America
Nieuwe Peeldijk 14

Hegelsom
Stationsstraat 147

Evertsoord
Kerkkuilenweg ongenummerd

Horst
Wilhelminaplein 11
Meterikseweg 80
Kranestraat 33 (correctie
publicatie week 34)

Grubbenvorst
Burg. Temeerstraat 29

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Melderslo
Herenbosweg 25
Sevenum
Helenaveenseweg 1
Markt 28
Hazenhorstweg 5, 5a
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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
Terrence Ragel
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 laatste aflevering het favoriete plekje van Terrence Ragel,
kapelaan uit Sevenum.

Vakantiecolumn

De zomer in
Lottum: oculeren
Tien maanden verblijft kapelaan
Terrence, oorspronkelijk afkomstig uit
Sri Lanka, inmiddels in Sevenum. Door
een intensieve opleiding spreekt hij
al goed Nederlands en hij is al aardig
gewend in het dorp. Toch blijven de
verschillen tussen zijn geboorteland
Sri Lanka en Nederland nog merkbaar.
“Nederlanders zijn veel zakelijker.
In Sri Lanka ben ik gewend dat je bij
iedereen zo mag binnen lopen. Hier
willen ze graag dat je een afspraak
maakt voordat je op bezoek komt. En
soms willen ze ook nog weten hoe laat

Vanaf vrijdag 11 september
is er onbeperkt

je dan weer gaat”, lacht hij. “Ook wordt
er veel vergaderd voordat er een beslissing wordt genomen.” Hij voelt zich
welkom in Sevenum, zegt hij. Het contact met de mensen is goed. Wanneer
hij een rondje door het dorp wandelt,
groeten de mensen hem of maken een
praatje. “Daar leer ik dan weer van.”
Het Nederlandse klimaat blijft nog wel
een beetje wennen. “Ik kom uit het
oosten van Sri Lanka, daar is de gemiddelde temperatuur 34 graden. Hier is
het veel kouder.”
Er zijn niet alleen cultuurverschillen
als het gaat om taal of omgangsvormen. Het geloof speelt in Nederland
bijvoorbeeld een veel andere en
kleinere rol in het dagelijks leven, dan
in Sri Lanka. “Daar komen hele families
naar de kerk. In Nederland zijn het
vooral de ouderen, jammer genoeg
bijna geen jongeren meer. Dat is wel
iets wat ik graag wil veranderen.”
Kapelaan Terrence woont in de
pastorie van Sevenum. Een groot huis

voor hem alleen, hij heeft dan ook
niet alle kamers in gebruik. Veel vrije
tijd heeft hij niet, maar als het kan, zit
hij graag in de tuin van de pastorie.
Dat is dan ook zijn favoriete plekje.
Vooral de vijver heeft een grote aantrekkingskracht. “Ik vind het leuk om de
vissen te voeren. Als ik bij de vijver sta,
komen ze er meteen aangezwommen,
ze denken dan dat ze te eten krijgen.
De lelies die op het water drijven,
vind ik ook erg mooi. In Sri Lanka
komen tuinen met vijvers bijna niet
voor. In een hotel zie je ze wel eens.
Ook de planten zijn veel anders.”
Groene vingers heeft hij niet, geeft
de kapelaan toe. De tuin wordt bijgehouden door vrijwilligers. Hij vindt het
dan leuk om een praatje met hen te
maken. Als hij tijd heeft, leest hij graag
een boek in zijn tuin. De omschakeling
van Sri Lanka naar Nederland was niet
altijd even makkelijk, zegt kapelaan
Terrence. Maar hij is nu tevreden. `
“Het is mooi hier.”

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 Wouter
Wagemans uit Lottum.
Er werd mij gevraagd om een
column te schrijven over de
zomer. Als Lottumer gaat de
zomer voor de jongeren uiteraard
over rozen. Namelijk oculeren: het
handmatig enten van rozen op het
veld (de roëzeplak). Uiteraard heb
ik dit werk, als zoon van een
rozenkweker, ook vele jaren
mogen doen. Vroeg in de morgen
gaan de jongeren het veld op om
hard te werken. Om een zakcentje
bij te verdienen voor de examenfuiven, de festivals en natuurlijk
de vakantie! Bij het rozen
oculeren moet je de hele dag op
je knieën in de zon zitten… niet
altijd een pretje, maar de echte
Lottummer weet zich er wel raad
mee. Bear Grylls is er niks bij.
Met oculeren maak je gebruik van
een mes, je kan kiezen uit een

groot of een klein mes. Diehards
pakken uiteraard meteen het
grote mes; ziet er stoerder uit.
Snij je in je vingers, dan mag je
trakteren op vlaai! Goed uitkijken
op een katerige maandagmorgen
dus. Een enkele slimmerik steekt
zijn vinger in het zand om het
bloeden te stoppen. Niet erg slim
uiteraard, maar met een beetje
geluk hoef je die vlaai niet te
betalen. Een aantal jongeren
maakt dankbaar gebruik van de
vele uren in de zon (bin ik al
broen?) of blijft er juist liever weg
(draaien we morgen tropendienst?). Het klinkt allemaal als
afzien, maar ik weet (bijna) zeker
dat iedere (ex-)oculeerder met
trots en plezier terugdenkt aan
zijn tijd op de rozenplak…
toebinden!

schnitzel & satébuffet
inclusief soep en dessert

€ 15,00 p.p.

Op kermiszondag
20 september is er
weer een luxe brunch
€ 24,50 p.p.
Reserveer nu!

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

Diner voor twee?
Heerlijk 3-gangen
zomer(keuze)menu
voor € 26,95 p.p.!

Noordsingel 75, Horst 077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

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

‘Het was een sportief
tussendoortje’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op het veerpont.
Waar gaat de reis naar toe?

SEIZOENSOPENING
Het nieuwe najaarsseizoen staat weer voor de
deur. Een grote variatie aan materialen, kleuren en
warme pasteltinten voeren dit najaar de boventoon.
Uiteraard hebben we weer wat lekkers bij de kofﬁe
en een leuke attentie. Naast onze vertrouwde
merken zijn dit seizoen nieuw in ons assortiment:

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

Crist Coppens
4 verse kipschnitzels €5,95
geldig t/m
zaterdag
29 augustus
2015

3 malse peppersteaks €6,95

Verstand van lekker eten!
André van Sunten (68) uit Horst is
weer op de terugweg van zijn fietsronde. “Ik heb vanuit Horst het veer
in Broekhuizen gepakt. Toen ben ik
richting Duitsland gereden en heb daar
rondom de grensstreek gefietst. Nu
neem ik het veer in Grubbenvorst om
zo terug rijden naar Horst.

Als ik thuis ben, zal ik er zo’n zeventig
kilometer op hebben zitten.” Lange
tochten op de wielrenfiets zijn niet
ongebruikelijk voor André. “Ik maak
nou al zo’n tien tot vijftien jaar zo’n
tochten. Dit doe ik elke week één tot
twee keer. In het begin deed ik nog
met een groep, maar er vielen steeds

meer mensen af en nu fiets ik lekker
alleen.” André heeft er dit jaar al een
buitenlandse trip op zitten.
“Samen met mijn vrouw ben ik
vijf dagen naar het Comomeer in
Italië geweest. Ook hier hebben we
gefietst. Het was echt een sportief
tussendoortje.”

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Naar Horst aan de Maas

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

Geldig van 23 t/m
29 augustus 2015

‘Het is hier fijner en
vriendelijker voor fietsers’
SPORTEN
BIJFROXX
FROXX
SPORTEN BIJ

Maandag
Maandag
09:00
BODY-FIT Muscle
09:00
BODY-FIT Muscle
18:30 BODY-FIT
Muscle
18:30 BODY-FIT Muscle
19:30 BODY-FIT Condition
19:30 BODY-FIT Condition
20:30 ZUMBA
20:30 ZUMBA

Dinsdag
Dinsdag
20:00
20:00 ZUMBA
ZUMBA
21:00
MEN
21:00 MEN POWER
POWER
(vanaf
(vanaf 29/9)
29/9)

Woensdag

Woensdag
09:00 Body-Fit Muscle
09:00
10:00Body-Fit
ZUMBA Muscle
10:00 ZUMBA
19:30 STEP LES
19:30 STEP LES
20:30 ZUMBA
20:30 ZUMBA

Donderdag

Donderdag
09:00ZUMBA
ZUMBA
09:00
18:30ZUMBA
ZUMBA
18:30
19:30BOOTCAMP
BOOTCAMP
19:30

Zondag
Zondag
10:00ZUMBA
ZUMBA
10:00

Seizoen
wekengeldig
geldigvan
van3131augustus
augustus
7 februari
Seizoenvan
van 20 weken
tottot
7 februari
Perles:
les:
€€ 7,10-ritten
Per
7,10-rittenkaart
kaart € 62,50
€ 62,50
20-ritten kaart:
kaart: €105,Onbeperkt:
€ 130,20-ritten
€105,Onbeperkt:
€ 130,Veel bedrijvigheid aan de Maas bij
Broekhuizen. Jonge gezinnetjes, oudere
koppels en vooral heel veel fietsers.
Hans Ermers (46), Martina Schiel (44)
en zoon Aaron Ermers (2) uit Duitsland
bijvoorbeeld. Samen fietsen ze iedere
twee maanden naar Horst aan de Maas.
Een gezond dagtripje door het mooie
platteland dat onze gemeente
kenmerkt. Maar waarom kiezen ze voor
Horst aan de Maas? Hans vertelt dat het
gezin het hier mooi vindt, maar voordat

hij uitgepraat is, onderbreekt zoontje
Aaron hem: “De eenden!” Voor hem
dus dé trekpleister hier in Broekhuizen,
dat moge duidelijk zijn.
Samen zijn ze gefietst vanuit het
Duitse Kleef, zo’n veertig kilometer
van Broekhuizen. Eenmaal op bestemming eten ze een ijsje of een frietje en
voeren ze, hoe kan het ook anders, de
eenden. Fietsen in Duitsland doen ze
niet zoveel, Nederland vinden Hans en
Martina toch mooier. “Maar het is hier

vooral ook fijner en vriendelijker voor
fietsers”, vertelt Martina. “Ja, de wegen
zijn beter gemaakt in Nederland,
de automobilisten letten beter op.
In Duitsland fietsen we zelfs met een
helm, hoewel dat niet verplicht is”,
vult Hans aan. Het jonge gezin vervolgt
haar weg naar Lomm, om vervolgens de
Maas over te steken en de 40 kilometer huiswaarts af te leggen. De trouwe
eenden wachten geduldig op hun terugkomst over een maand of twee.

Gééninschrijfgeld,
inschrijfgeld, géén
incasso’s.
Géén
géénverplichte
verplichtemaandelijkse
maandelijkse
incasso’s.
Veertien
(!)
groepslessen
in
de
week,
allemaal
met
‘
open
inloop’:
Veertien (!) groepslessen in de week, allemaal met ‘ open
inloop’:
Je
mag
komen
sporten
wanneer
het
joú
uitkomt!
Je mag komen sporten wanneer het joú uitkomt!

Feesterij en Danserij Froxx, Venrayseweg 116 Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl

Feesterij en Danserij Froxx, Venrayseweg 116 Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl
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Nieuw in Sevenum

Zelfverdedigingssport
Pencak Silat
In sporthal De Kruisweide in Sevenum wordt vanaf woensdag 2 september les gegeven in de zelfverdedigingsport Pencak Silat. Deze sport is de
nationale zelfverdedigingssport van Indonesië.

Uitblinker Jac Kleuskens
op shirt van Oranje
Tijdens het Europees kampioenschap hockey in Londen dragen de spelers van het Nederlandse dames- en
herenelftal een speciaal wedstrijdshirt. Op het shirt staat de naam van uitblinker Jac Kleuskens van Hockey Club
Horst.
Op de shirts van de Nederlandse
hockey(st)ers prijkt de naam van Jac
Kleuskens samen met 128 andere
namen, omdat hij als onmisbare
vrijwilliger genomineerd is door de

Hockey Club Horst. Het initiatief voor
deze actie komt van de Rabobank en
is bedoeld om de stille krachten achter
clubs en verenigingen in het zonnetje
te zetten.

Van het shirt is ook een erg groot
exemplaar gemaakt dat tijdens de
wedstrijden van Nederland uitgerold
gaat worden. Het EK wordt tot en met
zondag 30 augustus gespeeld.

Wittenhorst verliest
eerste bekerwedstrijd
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging Rksv Wittenhorst
Het eerste team van Rksv Wittenhorst uit Horst speelde op zaterdag 22 augustus de eerste bekerwedstrijd tegen
het eerste team van voetbalclub VVA’71 uit het Utrechtse Achterberg. De uitslag (1-5) van de eerste ontmoeting
deed vermoeden dat het een eenzijdige wedstrijd was.
Pencak Silat is bedoeld ter
verdediging en combineert stoten,
trappen en weringen met worpen,
veeg- en schaar-technieken en klem- of
breektechnieken. Hierdoor heeft de
sport elementen in zich van judo, jiu
jitsu en aikido. Het oefenen in de

veelzijdige gevechtsport verhoogt de
discipline van lichaam en geest.
Er worden verschillende proeflessen
aangeboden en de trainingen vinden
plaats op woensdagen tussen 19.00
en 21.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.handai-tolan.nl

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

In de eerste helft was het team van
Wittenhorst een goede partij voor
VVA’71. In de 24e minuut nam Rob
Zanders de leiding en scoorde het
eerste doelpunt van de wedstrijd, 1-0.
Met veel geduld en goed positiespel
wist het team van VVA’71 de schade
voor rust nog goed maken. In de
35e minuut werd na een snelle en
mooi uitgevoerde aanval de bal aan
een vrijstaande speler gegeven.

Doelman John Tissen van Wittenhorst
kon de bal niet tegenhouden en het
werd 1-1.
Na de pauze werd het een geheel
andere wedstrijd. Wittenhorst kon het
goede spel uit de eerste helft niet
voortzetten. Het gedreven team van
VVA’71 profiteerde van een fout op het
middenveld en stond ineens voor met
1-2. De koppen van de spelers van
Wittenhorst gingen wat hangen en

binnen vijf minuten was de stand 1-4.
In de slotfase werd nog een penalty
gegeven en de einduitslag kwam
daarmee op 1-5.
Een grote nederlaag voor het team
van Wittenhorst. Maar ondanks het
ontbreken van vier basisspelers kwam
de ploeg in de eerste helft toch tot
goed voetbal. Er werd goed gewerkt,
dus het is jammer dat na de pauze het
verschil werd gemaakt.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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en zaterdag en zondag van 11.00-17.00 u

Kreuzelweg 3 5961 NM Horst 077-3970216
www.aardbeienland.nl

Derby County wint
PULSE miniorentoernooi
De twaalfde editie van het PULSE miniorentoernooi vond zaterdag 22 augustus plaats op Sportpark
Ter Horst in Horst. Verschillende E-teams uit binnen- en buitenland speelden wedstrijden. Naast een
regioteam van Horst aan de Maas waren ook jeugdteams van profclubs als Borussia Dortmund en
Schalke ’04 aanwezig. Na de voorronde plaatsten de teams van Schalke’04 en Derby County zich voor
de finale. Deze werd met 4-1 gewonnen door het Engelse team Derby County. Het was voor het eerst
dat een team uit Engeland zich tot winnaar van het toernooi kroonde. “Wie weet welke talenten we
over tien jaar in het betaald voetbal terug zien”, aldus de organisatie van het toernooi. “Veel bekende
profvoetballers zijn als jong talent op het Wittenhorst-sportpark geweest. De bekendste namen zijn
daarbij Rekik, Bruma, Boëtius, Vilhena, Clasie, Martins Indi, Jorrit Hendrix en Andres Perreira.”
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GEPLUKT Erik Coenders

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.

brengen. Ik besloot hem echter over te
kopen voor 150 euro en hem helemaal
op te knappen. Het leek me een mooie
uitdaging.” Sinds 1991 is er een hoop
met de auto gebeurd en daarom moest
Erik flink wat werk verzetten. “De rem
werkte niet meer, de motor haperde
en de lak was erg vaal geworden.
Helemaal mooi opknappen bleek dus
echt onmogelijk.” Toen besloot de
autotechnicus een andere weg in te
slaan met zijn nieuwe aanwinst. “Ik gaf
de Golf een ratlook. Dat betekent dat
je rommel verzamelt en dit op, tegen
of bij de auto plakt. Je laat de auto
er eigenlijk nog ‘slechter’ uit zien. Zo
heb ik bijvoorbeeld delen van de lak
van de motorkap weggeschuurd en er
vervolgens zoutzuur opgegooid. Dan
beginnen die delen wel te roesten”,
lacht Erik.

Bierdopjes en
badeendjes

Na het Dendron College koos hij voor de opleiding autotechniek bij Gilde Opleidingen in Venlo. Vorig jaar
augustus kocht hij een auto van een collega over om op te knappen. Toen dit onmogelijk bleek vanwege de staat
van de wagen ging hij totaal de andere kant op en gaf de auto een ‘ratlook’. Verder rijdt hij graag op zijn motor en
houdt op zijn tijd van een biertje met zijn vrienden. Deze week wordt Erik Coenders (22) uit Horst geplukt.
Erik werd op 16 augustus 1992
geboren en woonde tijdens de
eerste twaalf jaar van zijn leven in
Broekhuizenvorst om daarna naar
Horst te verhuizen. “Ik heb ook nog
een broertje, Tom. Hij werkt op een
camping in België.” Net zoals zoveel
jongeren uit Horst aan de Maas ging
hij naar het Dendron College in Horst.
“Hier heb ik havo gedaan en ben ik
vervolgens autotechniek gaan studeren
bij Gilde Opleidingen in Venlo.

Dit rondde ik na vier jaar af.” Erik wilde
in principe zijn schoolcarrière nog
doorzetten, maar dat liep anders.
“Ik besloot in september 2014 de
opleiding werktuigbouwkunde te gaan
doen in Venlo, maar kwam er al snel
genoeg achter dat dit niks voor mij
was. Ik moet echt met mijn handen
bezig zijn. Daarom ben ik in oktober
2014 met deze hbo-opleiding gestopt.”
Omdat Erik graag bezig is, besloot
hij vorig jaar een 24 jaar oude auto
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Onderhoud
aan motors
Buiten het motorrijden vindt Erik
het ook gezellig om samen met zijn
vrienden een biertje te drinken. Ook
zijn baantjes bevallen hem goed.
“Ik werk al bijna vijf jaar in een winkel
in Sevenum, waar ze dierenspullen en
buitenklusspullen verkopen. Ook ben
ik actief in een motorgarage. Hier doe
ik onderhoud aan motors en doe nog
een paar dingen, zoals het poetsen
van de tweewielers. Ik vind het altijd
fijn om te zien als er door middel
van handwerk een mooi resultaat
tevoorschijn komt. Dat geeft me veel
voldoening.”

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

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.

5

van een collega over te kopen. “Deze
wilde van zijn Volkswagen Golf 2 af
en had het plan hem naar de sloop te

Op en rond de auto is van alles
te zien. “Zo heb ik er veel stickers
opgeplakt en heb van het dak een
imperiaal gemaakt. Dit is een dakrek,
waar ik weer van alles heb opgelegd,
bijvoorbeeld een reiskoffer, een oude
spiraal van onder de auto, bierdopjes en
badeendjes. Deze zag ik liggen in een
winkel en ik vond ze wel leuk voor op
de auto.” Ook in de auto is veel aangepast. Zo liggen er bijvoorbeeld grasmatten in en staat er een versnellingspook
van één meter hoog. “Dat trekt altijd
veel bekijks”, geeft Erik aan.

Behalve zijn Golf en andere
‘normale’ auto, bezit Erik ook nog een
motor. “Ik ben alweer drie maanden
de eigenaar van een Suzuki SV1000
uit 2004. Ik zag hem ergens online
staan en besloot hem te kopen.
Hij heeft meer vermogen dan zijn twee
voorgangers en de zithouding is ook
perfect.” Erik is ooit met motorrijden
begonnen vanwege zijn moeder Petra
en stiefvader, die ook motorrijden.
“Ik rij nu 3,5 jaar motor en heb in de
zomervakantie mijn verste tocht met
de motor ooit gemaakt. Ik ben
namelijk met vrienden naar Oostenrijk
gegaan om daar rond te rijden.
Zo gingen we ook naar de Stelviopas in
Italië. Deze staat bekend om zijn velen
haarspeldbochten. Geweldig dus voor
een motorrijder.”

1

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 399 81 01  I www.beukenkozijn.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

16

verenigingen

Voorlichting drank
en drugs in Meerlo
EHBO-vereniging Meerlo-Wanssum bestaat dit jaar 25 jaar. Om die
reden organiseert de vereniging op donderdag 3 september een lezing
over alcohol en drugs.
Vanwege het 25-jarig jubileum
organiseerde de EHBO-vereniging in
april al een inloopavond. Deze werd
goed bezocht, aldus de vereniging. Nu
organiseert ze wederom een
evenement. De lezing wordt door de
GGD en door instelling voor geeste-

lijke gezondheidszorg Vincent van
Gogh geleid. De lezing gaat over
drank en drugs. De minimale leeftijd
voor toehoorders is 18 jaar en
deelname is gratis. De lezing wordt
gehouden in lokaal De Speulplats in
Meerlo om 19.30 uur.

Hosema krijgt
dansafdeling
Gymvereniging Hosema krijgt vanaf komend seizoen een dansafdeling. Naast de disciplines turnen en freerun kunnen leden ook danslessen
volgen.
In Sevenum waren al een aantal
jaren vrijwillig opgezette streetdancegroepen onder leiding van Linda
Hoeijmakers. Deze groepen traden
bijvoorbeeld op bij KnopenLopen
Kulinair en de Koningsmarkt in
Sevenum. De drie meidengroepen
gaan vanaf het nieuwe seizoen

verder onder de vlag van Hosema.
Op donderdagen 3 en 10 september en vrijdagen 4 en 11 september
kan iedereen geheel vrijblijvend
meedoen met proeflessen. Deze
lessen vinden plaats in de aerobicszaal in sporthal De Kruisweide in
Sevenum.

27
08

Kennismakingslessen
All For You
Dansvereniging All For You uit Melderslo organiseert drie weken proefdanslessen ter kennismaking. Van dinsdag
15 september tot en met donderdag 1 oktober worden er op diverse dagen en diverse tijdstippen danslessen
gegeven voor verschillende leeftijden.
Op dinsdag 15, 22 en 29 september
worden er in MFC De Zwingel in
Melderslo lessen breakdance georganiseerd voor instromers. De lessen vinden
plaats van 17.45 tot 18.45 uur. Voor
kinderen vanaf 13 jaar worden er op
dezelfde dagen en locatie van 18.45 tot
19.45 uur showdanslessen gegeven.
Voor kinderen van 4 tot en met

7 jaar worden er op woensdag 16,
23 en 30 september van 18.30 tot
19.30 uur bij basisschool De Brink in
Melderslo streetdancelessen georganiseerd. Deze lessen worden aangepast
aan de leeftijd van de leerlingen.
Tot slot zijn er hiphop- en streetdancelessen voor kinderen vanaf 7 jaar.
Deze zijn bij te wonen op donderdag

17 en 24 september en 1 oktober van
18.30 tot 19.30 uur bij basisschool
De Brink in Melderslo.
De dansvereniging eindigt elk
seizoen met een afsluitende show bij
DOK6 Theater in Panningen. Voor meer
informatie, neem contact op met Mieke
Camps via info@allforyou.nl of kijk op
www.allforyoudance.nl

Zeventien verenigingen

Inbreng uit Horst aan de Maas
bij Project K
Vocalgroup Jointoo uit Meerlo maakt deel uit van het Project K, wat op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag
6 september plaatsvindt bij DOK6 Theater in Panningen. Tijdens Project K verzorgen in totaal zeventien verenigingen uit Horst aan de Maas, Peel en Maas en Leudal een voorstelling.
Het project staat onder leiding van
Kyra Joosten van DOK6 en de regie is in
handen van Esther Jacobs uit Hegelsom.
De deelnemende verenigingen brengen
allemaal een stukje uit bekende
musicals ten gehore. De diverse

optredens worden door toneelvereniging Poespas uit Hegelsom bij elkaar
gebracht tot een avondvullend
programma.
Vocalgroup Jointoo treedt zowel
voor als na de pauze op en zingt

een nummer uit de musical The Lion
King en een nummer uit de musical Sister Act. De vocalgroup wordt
hierbij ondersteund door solistes Judith
Bruijsten uit Meerlo en Tina Brouwers
uit Sevenum.

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim

Bootcamp Power

NIEUW Paramedische Voetzorg Horst

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

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

Hof van Kronenberg

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Hof te Berkel 1-9, Horst
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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Bakken en Brouwen
in Museum De Locht

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

Bij Museum De Locht in Melderslo wordt op zondagmiddag 30 augustus brood gebakken. Ook wordt er een
demonstratie bier brouwen gegeven en is er een mondharmonica optreden.

Cursusmarkt bij
Museum de Kantfabriek
Textielliefhebbers konden op zaterdag 22 augustus rondsnuffelen bij Museum de Kantfabriek in Horst. In het museum werd
namelijk een cursusmarkt gehouden.
Kantklossen, hoeden maken, breien, lingerie maken. Tijdens de
cursusmarkt bij Museum de Kantfabriek kwam het allemaal aan
bod. Alle belangstellenden konden een kijkje nemen bij verschillende demonstraties en workshops. Drie jonge musici, Nienke
Wijnhoven, Miel Hoeijmakers en Bas Jenniskens, traden deze
middag tijdens de markt op.

Het brood gaat gebakken worden
in het authentieke bakhuisje van het
museum. Kinderen mogen de bakker
helpen en een hun eigen broodje klaar
maken en laten bakken. Daarnaast is
er een museumspeurtocht, een

miniatuurkermis en oude spelen ter
vermaak voor kinderen.
Die middag zullen leden van het
Dyonisosgilde een demonstratie bierbrouwen geven en de mondharmonicaclub Samenklank zorgt voor een

muzikaal optreden. Daarnaast lopen
ook de exposities Van CVV tot ZON:
100 jaar veiling en Klokkenexpositie
nog steeds.
Het museum is geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

Deelnemer uitgelicht

Paramedische Voetzorg voor jong en oud
in Gezondheidscentrum Hof te Berkel
Het (laten) verzorgen van je voeten: niet meteen een onderwerp waar iedereen wild enthousiast van wordt. Hier denken
Marijn Poels en Yvonne van Mil heel anders over. Zij willen laten zien dat voetverzorging niet alleen normaal is, maar vaak
ook een absolute noodzaak. Zo kan iedereen, van jong tot oud, de mooie verzorgde voeten in de schoenen steken.

en ook kinderen in de praktijk terecht. Daarnaast gaan de dames
zich specifiek op sporters richten, want ook voor deze groep is
goede voetzorg essentieel. Met het starten van de pedicurepraktijk hopen de dames voor bewustwording te zorgen over het
verzorgen en blíjven verzorgen van voeten.
Samen aan de slag
Naast het behalen van de benodigde papieren hebben Poels
en Van Mil jarenlang ruime ervaring opgedaan binnen verschillende sectoren. Zo werken zij samen met diverse zorginstellingen,
zoals een tbs-kliniek, een instelling voor dementerende ouderen
en een instelling in de gehandicaptenzorg. Deze afwisseling
brengt veel plezier in het werk met zich mee. De grote diversiteit
aan cliënten eist daarnaast niet alleen flexibiliteit, maar zorgt ook
weer voor meer ervaring. Door de handen nu ineen te slaan,
komen de dames tegemoet aan een wens die ze beide bleken te
hebben: ”Waar een pedicure vaak aan huis en dus alleen werkt,
zorgt de intensieve samenwerking in dezelfde praktijk voor
kennisverbreding. Met zijn tweeën weet je nu eenmaal meer en
leer je elke dag van en met elkaar”, zegt Poels.
Kom een kijkje nemen
Om iedereen een kans te bieden een kijkje te nemen in de
geheel nieuwe accommodatie in het Gezondheidscentrum van Hof
te Berkel, houden Poels en Van Mil op zaterdag 29 augustus een
open dag. Vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom voor een
kennismaking.

Yvonne en Marijn slaan de handen ineen.
Voetzorg: belangrijk voor alle leeftijden
Per 1 september starten Marijn Poels en Yvonne van Mil een
geheel nieuwe praktijk binnen het Gezondheidscentrum van Hof
te Berkel in Horst: op deze locatie wordt voetzorg voor iedereen
in en rondom Horst aan de Maas toegankelijk. De pedicurepraktijk
biedt ruimte voor diverse soorten voetzorg. Zo zijn Poels en Van
Mil opgeleid tot basispedicure, medisch pedicure en paramedisch
chiropodist. Om zich te blijven ontwikkelen, starten ze samen in

september de opleiding tot oncologisch voetzorgverlener. Dat
deze brede ontwikkeling noodzakelijk is, ondervinden zij dagelijks
in de praktijk: “Een voorbeeld is dat senioren het vaak lastig
vinden om hun eigen voeten te verzorgen. Hierdoor kunnen grote
problemen aan de voeten ontstaan. Dit kan, soms in combinatie
met verschillende ziektes, leiden tot moeilijk te verzorgen
wonden. Vaak had dit voorkomen kunnen worden door eerder in
te grijpen”, aldus Van Mil. Behalve senioren kunnen volwassenen

Paramedische Voetzorg
Horst aan de Maas
Hof te Berkel 1-9
5961 KX Horst

18
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Gemeenschapshuis ’t Haeren

Seniorenmiddag
Grubbenvorst
Stichting Gewoën Grubbevors organiseert in samenwerking met
KBO Grubbenvorst, stichting Kom Erbij, La Providence en De Zonnebloem
een seniorenmatinee. Deze vindt plaats op vrijdag 11 september in
gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst. Verschillende artiesten
treden deze avond op.
Het matinee wordt georganiseerd
voor alle senioren in Grubbenvorst.
Het doel hiervan is om de senioren
van een middag met muziek en
humor te voorzien. Er worden
optredens gegeven door lokale en
regionale artiesten. Margo en Wiel
Verbeek, Huub Smits, troubadour
Math Craenmehr en Pierre van Helden
gaan deze middag optreden.
Het programma start om 14.15

uur en het laatste optreden staat om
16.40 uur gepland. In het programma
is ook een pauze ingelast, waar
bezoekers een consumptie krijgen
en een kleine versnapering kunnen
nuttigen.
Voor meer informatie of
aanmelden kan men terecht bij
Piet Seegers van Stichting Gewoën
Grubbevors via seniorenmiddag@
gewoengrubbevors.nl

Brókèze Toen
In het Maashotel in Broekhuizen wordt op zaterdag 29 augustus het
evenement Brókèze Toen georganiseerd.
De avond begint om 18.00 uur
in het Maashotel, oftewel het
Veerhuis ’van toen’.
Tijdens het speciale evenement

worden er onder andere verhalen
‘van toen’ verteld, bier ‘van toen’
geserveerd en klinkt muziek ‘van
toen’.

Nachtvlinderavond
In theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen vindt op vrijdag 4 september een nachtvlinderavond plaats.
Geert en Margot Vullings en Bart Reintjes, die al anderhalf jaar (macro-)nachtvlinders inventariseren in het
Schuitwaterreservaat en bij theetuin De Roode Vennen, komen die avond een dialezing en een demonstratie geven.
Het afgelopen anderhalf jaar
inventariseerden Geert, Margot en
Bart 280 soorten vlinders in de
natuurgebieden, dat is één derde
van alle in Nederland voorkomende
soorten. Tijdens de lezing staan ze onder
andere stil bij de verschillende soorten
die zijn waargenomen. Bij de demonstratie krijgen de deelnemers toelichting
van Margot, Geert en Bart bij de

vangmiddelen, die staan opgesteld in de
tuin van De Roode Vennen.
De aanvang van de lezing is om
20.00 uur, de demonstratie begint om
21.30 uur. Bij gunstige omstandigheden
zullen de nachtvlinders zich tijdens de
demonstratie al vrij snel laten zien,
maar de grootste aantallen zullen zich
pas tussen 22.30 en 23.00 uur melden.
Aanmelden kan via een e-mail naar

Henny Grouls, hjegrouls@kpnmail.nl
Theetuin De Roode Vennen ligt aan
de Horsterweg in Broekhuizen. Bij slecht
weer kunnen de organisatoren beslissen
dat de avond een week wordt uitgesteld
of geheel wordt afgelast. De aangemelde personen krijgen dan per e-mail
bericht.
Voor meer informatie, kijk op
www.ivn.nl/maasdorpen

Nacht van de vleermuis
De nationale Nacht van de Vleermuis wordt op vrijdag 28 augustus georganiseerd. In de omgeving van Horst aan
de Maas organiseren vrijwilligers van IVN Geysteren-Venray en NHG Limburg, kring Venray een vleermuisexcursie,
die rond 21.15 uur de kasteelvijver in de Kasteelse Bossen in Horst aandoet.
De vleermuis is het enige zoogdier
dat zelfstandig kan vliegen. Het is een
zeer nuttig dier, aangezien het een
grote hoeveelheid insecten eet.
Vandaar dat op zaterdag 28 augustus
de vleermuis in de schijnwerpers
staat. Tijdens de bijeenkomst deze
avond vertellen gidsen over de
leefwijze van vleermuizen en waarom
ze het waard zijn beschermd te
worden.

De vleermuisexcursie begint
28 augustus om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Wis in Castenray.
Op de zolder van de kerk in Castenray
zit namelijk een kolonie laatvliegers.
Deze locatie wordt door de vleermuizen al jaren gebruikt als kraamkamer.
Deze kolonie wordt nauwkeurig bestudeerd door middel van tellingen. Hun
gedrag wordt bestudeerd met behulp
van camera’s. Dat betekent dat de

vleermuisactiviteiten op de kerkzolder live te zien zijn in De Wis. Ook is
buiten de mogelijkheid om de uitvliegende dieren te zien en te tellen.
Na het uitvliegen van de
Laatvliegers verplaatst de nacht van
de vleermuis zich rond 21.15 uur naar
de kasteelvijver in Horst. Hier wordt
het vleermuis kijken voortgezet.
De organisatie raadt aan zaklampen
mee te nemen.

NU EEN
VAATWASSER
CADEAU!*
Bij aankoop
van een
keuken.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

* Bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Drukbezochte opening
Kunst in De Rozenhof
De nieuwste editie van Kunst in De Rozenhof in Lottum werd zondag 23 augustus geopend door wethouder Ger
van Rensch van gemeente Horst aan de Maas. Kunstenaars Roos Seuren uit Lottum en Andreas Baschek uit Moers
exposeren hier hun werk tot 1 november. Ook werd het boek Opkomst en Bloei van Rozendorp Lottum, geschreven
door Huub Hendrix uit Lottum, gepresenteerd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

cultuur 19
Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Plantenkwekerij Nico van Vegchel
is op zoek naar een:

Bedrijfs/
teeltmedewerker m/v

Wij vragen:
Wij bieden:
• minimaal mbo-niveau
• een afwisselende functie
• technisch inzicht
binnen de kwekerij
• ervaring in de
• prettige werksfeer
glastuinbouw
• uitstekende doorgroei• bezit van spuitlicentie is
mogelijkheden
een pré
• arbeidsvoorwaarden
conform CAO tuinbouw
Uw schriftelijke reactie voorzien van CV richten aan:

Plantenkwekerij van Vegchel

t.a.v. Nico van Vegchel, Molengatweg 2d, 5961 PA Horst
E-mail: n@plantenkwekerijvanvegchel.nl
De opkomst in De Rozenhof in
Lottum is goed. Begeleid door de
muzikale klanken van pianiste Maartje
Smedts en zangeres Marjolein CuijpersCuenen en een zomerbriesje drinken
de bezoekers van een kopje koffie.
De Rozenhof ligt er netjes bij in de
stralende zon, dit in tegenstelling tot
de opening van voorgaande edities
van Kunst in De Rozenhof, die geregeld
gepaard gingen met een bui. Vandaag
wordt de nieuwste editie van Kunst
in de Rozenhof geopend. Twee kunstenaars exposeren hier tot 1 november
hun werk. Daarnaast wordt er een
boek gepresenteerd. Huub Hendrix uit
Lottum schreef het boek
Opkomst en Bloei van Rozendorp
Lottum. “Ik heb geen verstand van

rozen, weet er heel weinig van”, laat
Hendrix weten tijdens de presentatie.
“Maar ik vond het vooral fascinerend
om te onderzoeken hoe de roos in
Lottum is gekomen. Want van oorsprong werkten hier voornamelijk fruittelers.” Aan het einde van zijn verhaal
draagt Hendrix zijn boek over aan De
Rozenhof. Het boek is in De Rozenhof
en op de website van De Rozenhof te
lezen. Naast het lezen van het boek
is er meer te zien in De Rozenhof.
Natuurlijk zijn er de bloemen zelf, maar
er is ook kunst van Roos Seuren en
Andreas Baschek. De Duitser Baschek
werkt met oude gereedschappen en
staal. Verspreid door De Rozenhof vind
je verschillende kunstwerken van zijn
hand. Een vogel bijvoorbeeld. Met

poten van hoefijzers en een hamer
als kop. Seuren, geboren en getogen
in Lottum én dochter van een rozenkweker, werkt vooral met keramiek.
Seuren: “Het belangrijkste in mijn
werk zijn gezichtsuitdrukkingen en de
emoties daarachter. Die zie je overal
terug.” Na de presentaties is het laatste
woord aan Ger van Rensch, wethouder
van kunst, cultuur en onderwijs in Horst
aan de Maas. Hij laat weten dat het
gemeentebestuur trots is op het rozendorp Lottum. “Alles wat hier gebeurt,
maakt het leven mooier. Het is een eer
om deze editie te openen.”
Kunst in de Rozenhof is dagelijks
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
De expositie loopt tot zondag 1 november.

Vierde editie OP-festival
De vierde editie van het OP-festival, OP2015, vindt op zondag 6 september plaats in het centrum van Horst.
Hiermee wordt net als voorgaande jaren het culturele seizoen van de gemeente Horst aan de Maas geopend.
Een groep (amateur-)talenten op
diverse culturele gebieden laat op dit
festival zien waar zij zich het afgelopen
jaar mee bezig hebben gehouden, of
wat er het komende seizoen te zien en
horen zal zijn. De organisatie van het
OP-festival werkt dit jaar voor het eerst
samen met PadXpress, onderdeel van
Stichting Cultuurpad. PadXpress richt op

OP2015 een ‘kids-area’ in, waar de
jongste bezoekers van het evenement
kunnen proeven van diverse soorten
cultuur en de activiteiten die PadXpress
gedurende het schooljaar aanbiedt.
Ook voor het eerst is de programmering van de pauzeplekken tijdens
de wandeltocht Walk 4 the Roses.
Dit wordt dit jaar volledig gedaan door

de organisatie van het OP-festival.
De deelnemers aan deze tocht, waarmee geld wordt ingezameld voor KWF
Kankerfonds, komen onderweg diverse
muzikanten tegen. Hun route eindigt
weer op het Wilhelminaplein in Horst.
Het OP-festival begint om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.op-festival.nl

Tweede editie Blagentuin
Festival America
In America wordt een tweede editie van het Blagentuin Festival georganiseerd. Deze vindt plaats op zaterdag
29 augustus.
Blagentuin is een middagfestival
voor kinderen tot 10 jaar oud met hun
ouders. Er is onder andere een
papegaaienshow en kinderen kunnen

schatzoeken op het strand. Verder is
er livemuziek die verzorgd wordt
door troubadour Gerrit Christiaens.
De kindermiddag vindt plaats op het

terrein van Knuffelbeer Festival, dat in
hetzelfde weekend plaatsvindt op
Hoebertweg 4b in America. De deuren
zijn geopend van 11.30 tot 15.00 uur.

Hospice Zenit organiseert ook in 2015
weer inloopmiddagen. De eerstvolgende is op
zaterdag 29 augustus van 13.30-15.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Meer informatie?
Kijk op www.hospicezenit.nl of bel met Cis van Deurssen

Hoenderstraat 95e Venray

Tel. 0478 - 55 14 34

Stichting kasteel

Huys ter Horst

Wie wil er een dag in de week meewerken aan een mooi project?
De stichting Kasteel Huys ter Horst heeft als doel de ruïne van het
kasteel toegankelijk te maken voor de Horster mensen en hun bezoekers. Het kasteel moet weer gaan leven en gebruikt kunnen worden.
Al meer dan 10 jaar hebben vrijwilligers zich enorm ingezet om de
kasteelruïne te consolideren, restaureren en in goede staat te houden.
Voor de afronding van de deze werkzaamheden zijn wij op zoek naar
vrijwilligers (m/v) die ervaring hebben als:

METSELAARS

Onze huidige vrijwilligers werken elke dinsdag in de periode van maart
tot november.
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers (m/v) als:

RONDLEIDERS

om samen met collega’s in onderling overleg maximaal 1 of 2 keer
per maand belangstellenden te informeren over het kasteel en zijn
bewoners.
De stichting heeft een ANBI-status dus dit vrijwilligerswerk
is mogelijk met behoud van uitkering (WW).
Nadere informatie en aanmelden bij onze voorzitter
Jos Jenniskens, telefoon 06-13636386.
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Harmoniefeesten Horst

Agenda
Kijk voor meer informatie op www.hallohorstaandemaas.nl

America

Knuffelbeer Festival
vr 28 t/m za 29 augustus
Locatie: Hoebertweg

De jaarlijkse Harmoniefeesten worden in het weekend van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus weer
gehouden in het centrum van Horst. Onder andere de ‘allemansmert’, verschillende muziekoptredens en de
kindermarkt staan op het programma.

Kindermarkt
zo 30 augustus 09.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: centrum

Blagentuin
za 29 augustus 11.30-15.00 uur
Organisatie: Knuffelbeer Festival
Locatie: Hoebertweg

Broekhuizen
Kermis aan de Maas
za 29 augustus t/m
di 1 september
Locatie: De Loswal

Podium:
Attent voor jong talent
zo 30 augustus tijdens
kindermarkt
Organisatie: Stichting Vrienden
van de Koninklijke Harmonie
Horst
Locatie: centrum

Expositie Jessica Mansvelt
Brókèze Toen
za 29 augustus 18.00 uur
Locatie: Maashotel

Wandeling met natuurgids
wo 2 september 14.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
en Theetuin De Roode Vennen
Vertrek:
Theetuin De Roode Vennen

zo 30 augustus tot
ma 28 september
Locatie: BiblioNu Horst

Bijeenkomst: meepraten
over toekomst zwembad
di 2 september 19.30-22.00 uur
Organisatie: Gemeente Horst aan
de Maas
Locatie: ‘t Gasthoês

Grubbenvorst

Meerlo

za 29 en zo 30 augustus
Organisatie: Schutterij St. Jan
Locatie: Schuttershof

do 3 september 19.30 uur
Organisatie: EHBO-vereniging
Meerlo-Wanssum
Locatie: De Speulplats

Europees koningvogel
schieten

Horst

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

Allemansmèrt
vr 28 augustus 14.00-22.00 uur
Locatie: centrum

Lezing over alcohol
en drugs

Harmoniefeesten
vr 28 t/m zo 30 augustus
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Horst
Locatie: centrum

zo 30 augustus 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum
Summa Open
Tennistoernooi

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

Koningsschieten
zo 30 augustus
Locatie: Schutterij St. Sebastianus

KnopenLopen Kulinair

jong talent-podium worden georganiseerd door Stichting Vrienden van de
Koninklijke Harmonie Horst.
Na de kindermarkt speelt om 12.30
uur de band Nog naat achter de oere.
Daarna volgt een sixties-middag met
Steady State en The Surphonics.
Deze laatste band is uitgeroepen tot de
beste sixties-coverband van Nederland.

Cultuurkapel Deurne presenteert
Agenda September
Vrijdag 4 september

Erwin Nyhoff (entree € 12,00)
Supportact: Rick Treffers (Mist)

Het dementietheater (entree € 12,00)
Een must voor verzorgenden, familie

Vrijdag 25 september

Dorpsraadsvergadering

Cultuurkapel Deurne • Vlierdenseweg 109 • T 0493 35 47 41
www.facebook.com/cultuurkapel
www.zorgdorpdeurne.nl/activiteitenkalender

wo 2 september 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Fanfare Vriendenkring uit Swolgen organiseert op zondag 6 september
een rommelmarkt. De locatie van de markt is in de voormalige winkel van
de Boerenbond aan de Mgr. Aertsstraat 33 in Swolgen.
beeldjes en vaasjes, meubelstukken,
serviesgoed, boeken en dvd’s.
De meest kostbare spullen worden
bij opbod verkocht. De rommelmarkt
start om 11.00 uur en duurt tot
14.00 uur.

ERWIN NYHOFF

Woensdag 9 september

zo 30 augustus 10.00 uur
Organisatie: KnopenLopen
Locatie vertrek: café
Ummenthum in Kronenberg

Rommelmarkt
Swolgen
De rommelmarkt in Swolgen
heeft al eerder plaatsgevonden en
ook deze keer wordt er een ruim
aanbod van spullen aangeboden.
Denk hierbij aan producten zoals
speelgoed, gebruiksartikelen,

programma op deze avond.
Op zondag 30 augustus begint het
programma om 09.00 uur met de jaarlijkse kindermarkt. Tijdens de kindermarkt is er ook plaats voor het ‘Attent
voor jong talent’-evenement. Op een
speciaal podium krijgt aanstormend,
jong talent een plek voor haar kunsten.
De kindermarkt en het Attent voor

Brood bakken

Nacht van de Vleermuis
vr 28 augustus 21.15 uur
Locatie:
Kasteelvijver Kasteelse Bossen

Op vrijdag wordt om 14.00 uur
gestart met de traditionele ‘allemansmert. ’s Avonds wordt de muziek
verzorgd door dj Guido en lokale
poprockband The Hedge uit Horst
en Meterik. Op zaterdag wordt voor
muzikaal vermaak gezorgd door de
bands The Anaesthetics en Campaign.
Vanaf 20.00 uur begint het

Melderslo

Borduurcafé
vr 28 augustus 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Grote drukte tijdens een eerdere editie van de kindermarkt

Alex Roeka (entree € 15,00)
Try-out voorstelling Voort!

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

ALEX ROEKA

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Ook voor zonweringen, glasservice,

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

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

horramen en -deuren
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
28 augustus t/m 3 september 2015
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

09.45

Heilige mis

19.15

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

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

In BiblioNu Horst gaan na de zomer verschillende activiteiten van start. Leeskring Horst gaat weer verder,
er vindt een expositie plaats van kunst van Jessica Mansvelt en er start een cursus Schrijven voor (klein)kinderen.
Het aantal lezers dat deelneemt aan
leeskringen groeit, stelt BiblioNu. Ook in
Horst is er een leeskring onder begeleiding van Marije Freriks. Deze gaat half
september weer beginnen met
boekbesprekingen. Tijdens boekbesprekingen wordt een boek besproken dat
alle aanwezigen hebben gelezen. Er
wordt dan dieper in gegaan op de
inhoud van het boek en de persoonlijke
beleving van mensen over het boek.
De bedoeling is op deze manier het
leesgenot te vergroten. Daarnaast
exposeert kunstenares Jessica Mansvelt
van zondag 30 augustus tot maandag
28 september in Bibliotheek Horst.

Energie- en Hormonale Balans
Hooikoorts, Roken en Overgewicht
Nu ook Cosmetische Acupunctuur!
Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Meerlo

woensdag
		

Rozenkrans

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Rob Coumans

10.30
19.00

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

> 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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

Tienrayseweg 12, 5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

zondag
		

10.00
14.30

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2015 t/m april 2016

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

www.kookkelder-meerlo.nl

* KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 28 sept. van 13.00-15.00 uur.
* BUITENLANDS 1: 6 lessen Start: di. 15 sept. 20.15 uur.
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: ma. 21 sept. 19.30 uur.
* GROENTE: 3 lessen Start: di. 10 nov. 20.15 uur.
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: do. 24 sept. 20.15 uur.
* TAPAS: 3 lessen Start: di. 26 jan. of do. 3 dec. 20.15 uur.
* BEGINNERS: 12 lessen Start: wo. 16 sept. 18.00 uur.
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: wo. 30 sept. 20.15 uur
* BAKKEN: 6 lessen Start: wo. 7 okt. 20.15 uur
* GEVORDERDEN + : 6 lessen Start: do. 1 okt. 20.15 uur.
* VIS: 3 lessen Start: do: 5 nov. 20.15 uur
* PASTA: 3 lessen Start: do: 10 dec. 20.15 uur
* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 7 + di. 8 dec. 20.15 uur.
* KINDERFEESTJES woensdag/vrijdag/zaterdag

PARTYKOKEN

Te huur 3-kamer appartement
voor tijdelijke bewoning door 1 of 2
personen in Grubbenvorst.
Tel. 06 53 11 62 98.
Pedicure nodig? Pijnlijke likdoorn,
ingroeiende nagel of ander voetprobleem? Snel goede voetzorg nodig
van gediplomeerd en gespecialiseerd
pedicure? Maak een afspraak met
Cisca Jansen: 06 19 96 96 48/
info@voetzorghorst.nl
Biodanza, vanaf 2 september elke
woensdag in ‘t Gasthoes in Horst.
Geef je op voor gratis kennismakingsles:
www.biodanzainmotion.nl
06 40 13 08 04.
Rijbewijskeuringen senioren.
Wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum 0478 53 17 48.

José Janssen

Tienray

tel. (077) 320 97 00

Woensdag 2 september 10.00-12.00
uur: koffieochtend in het Huis van de
Wijk, Norbertuswijk Horst.

17.30

Swolgen

www.ikzoektuingrind.nl

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Melderslo

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

november van 10.00 tot 12.00 uur in
de Bibliotheek Horst een cursus creatief
schrijven voor (groot)ouders verzorgen.
Tijdens deze cursus staat de jonge lezer
centraal. Welke uitleg is nodig om het
verhaal te begrijpen? Hoe zorgt de schrijver ervoor dat de jonge lezer de omgeving voor zich ziet? En hoe kan er voor
gezorgd worden dat het (klein)kind zich
gaat inleven in de ouder of grootouder
als hoofdpersoon? Elke deelnemer krijg
persoonlijk advies. Als het verhaal af is,
maakt Jetty er een boekje van. De eerste
cursusdag is op woensdag 16 september.
Voor meer informatie over de
activiteiten, kijk op www.biblionu.nl

Acu-Balance

Lottum

Heilige mis
Heilige mis

Mansvelt werkt met allerlei materialen
waaronder afval, steen, hout, verf,
draad, takken en papier. Ze doet er van
alles mee: (be)schilderen, scheuren,
plakken en lijmen. Toen Jessica haar
baan verloor, heeft ze de sprong
gewaagd en is ze voor zichzelf begonnen. Ze geeft cursussen en workshops in
schilderen en beelden maken met afval
en natuurlijke materialen. Hierbij gaat
het vooral om het ontspannen en
creatief bezig zijn.
Ook gaat de bibliotheek beginnen
met het geven van een cursus Schrijven
voor (klein)kinderen. Jetty Alards gaat
op 5 woensdagen tussen september en

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Alarmnummer

112

Nieuwe activiteiten van
start in Bibliotheek Horst

Kronenberg

zondag
donderdag
		

service 21

8-24 personen

/familie/vrienden
Feestjes voor personeel/vrijgezellen
.
gezellig samen kokkerellen èn eten

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Computerhulp of hulp bij update naar
Windows 10, bel 06 10 71 00 70.
Spaans 2e jaar. Heeft u ongeveer
1 tot 2 jaar Spaanse les gehad en wilt
u graag verder? Enthousiaste docente
Spaans geeft cursus Spaans 2e jaar op
maandagmiddag en woensdagavond in
Melderslo. Info: info@mathein.com
Leer en/of gedragsproblemen?
Professionele begeleiding o.a.
voor Engels, rekenen, Nederlands,
(begrijpend) lezen, faalangst, autisme,
AD(H)D. Vergoeding vanuit PGB of zorg
in natura mogelijk. Tel. 06 50 27 19 73
info@reachup.nl www.reachup.nl
Stal en/of weide voor pony. Gevraagd
weide en/of stal in de buurt van de
Amerikaanseweg. Tel. 077 398 70 76.
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.

22

cultuur

27
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Horsters feestje in Venlo met Afterpartees
Op de zomerparkfeesten in Venlo wist de Horsterse band Afterpartees een show neer te zetten met een sterk
Horsters tintje. In de show passeerden verschillende elementen voorbij die Horst aan de Maas karakteriseren.

Ondanks aanmaningen van zanger Niek
Nellen om de vlaai “niet op de grond
te gooien, anders mag je terugkomen
om de kruimels van de grond te eten”,
duurde het niet lang voor toch enkele
stukken kruimelvlaai door het luchtruim
zoefden. De grote gast van de avond
was echter Beppie Kraft. “De koningin
van Limburg”, aldus Niek. Nadat het
publiek enkele liedjes uit hun dak kon
gaan met de Limburgse schlagers was

het tijd voor het afsluitende liedje van
de avond. Dit was een speciale uitvoering van het nummer Red Bull van de
band. Voor deze uitvoering werd het
Melderslose vrouwenkoor Cantarello
het podium opgehaald om de zang te
verzorgen. Cantarello was gevraagd,
omdat de moeder van bassist Jesse van
de Munckhof lid is van het vrouwenkoor.
(Foto: Eric Luyten)

Wild Kingdom
Festival in Horst
Het Wild Kingdom Festival bij de kasteelruïne in Horst vindt op
zaterdag 5 september plaats. Het festival wordt georganiseerd door
De Lange Horst en bestaat uit vier podia.

duurde, werd aan elkaar gepraat door
de vader van zanger Niek Nellen en
gitarist Bas Nellen. Vader Chris Nellen
bracht als een ware buutteredner tijdens
carnaval verschillende grappen aan het
publiek.
Naast vader Chris Nellen hadden de
Afterpartees nog verschillende andere
gasten. Zo kwam carnavalstrio Weej
Dreej langs om enkele carnavalsliedjes
met de band op te voeren. Een andere
gast was de uit Horst afkomstige Marco

De powerpop en garage rock band
uit Horst aan de Maas heeft zich in het
afgelopen jaar op verschillende
evenementen in de kijker gespeeld.
Donderdag 20 augustus was aan hen de
eer om de eerste dag af te sluiten op de
zomerparkfeesten. Hier maakten zij
gebruik van om hun Limburgse identiteit
uit te dragen. Hun show heette dan ook
Joekskapel XXL. Daarbinnen was plaats
voor een aantal ingrediënten uit Horst
aan de Maas. De show, die een uur

Roelofs, zanger van de Heideroosjes.
Marco Roelofs was voor de Afterpartees
een jeugdheld. De leden van de
Afterpartees zijn hun muzikale carrière
dan ook begonnen als Heideroosjes
coverband. Met Roelofs speelden zij
enkele Heideroosjes klassiekers zoals
Sjonnie en Anita.
Tijdens het optreden was er ook
gezorgd voor echte Limburgse vlaaien.
Deze werden door bakkerij Gommans uit
Sevenum verspreid onder het publiek.

De eerste stage genaamd The Zoo
is een knipoog naar het concept
‘Dierentuin’ van De Lange Horst. Hier
wordt vooral EDM, eclectisch en house
gepresenteerd. Artiesten als Tony
Junior, LNY TNZ en Kid de Luca zullen
hier draaien. Voor hardstyle en
hardcore moet je bij de Dreamcatchers
stage zijn. Hier draaien onder andere
de dj’s Deepack, E-Force en Day-Mar.
De derde stage, The Cave, is er
een voor de techno en techhouse

liefhebbers. Deze stijlen hebben de
laatste jaren flink wat aan terrein
gewonnen en Jan Liefhebber, Tom
Hades en Berry van Garderen zullen
deze muziek ten gehore brengen.
De vierde stage ligt onder het viaduct
en heeft de naam Hakbak XL gekregen. Spitnoise heeft deze stage in
handen en zal early hardcore laten
klinken. Voor meer informatie kijk op
www.wildkingdomfestival.nl of op
de gelijknamige Facebookpagina.

Harmoniefeesten
een wemeukzeinedk Zaterdag 29/8
vol Vrij
in het centrum van horst

28, 29 en 30 augustus

20.00 uur
21.30 uur

14.00 - 22.00 uur

dag 28/8

Braderie allemansmert
20.00 uur DJ Guido
21.30 uur The Hedge
Sponsoren Harmoniefeesten 2015
Accountant kantoor Verstraelen
Administratie Partners
Autoschade Service Noord Limburg
Café de Buun
Café de Lange
Café ‘t Centrum
Centrummanagment Horst Centrum
Coenders Expert
Depro Beurzen

HoofdSponsoren

Drankenhandel slijterij Weijs
EuroPA
Grand Cafe Coenders
H&H marktkramen
Henk Bovee Horst
Herraets wonen Horst
Horst Verhuur party&attractieverhuur
Houthandel A.Th. Mol BV
Kapsalon Happy Hair

The Anaesthetics
Campaign

Zondag 30/8
09.00 uur Kindermarkt
10.00 uur Attent voor jong talent
12.30 uur Nog naat achter de oere
14.00 uur Sixties middag met:
Steady State
The Surphonics

Kempen communicatie
Kruytzer Optiek BV
Ideaal Machinebouw
Lumar Verhuurbedrijf
Not.Kantoor De Laat & Gulikers
Passi
Plus Lucassen
Praede Kappers Horst
Severens Beveiliging

Sylvan Horst BV
Theunissen dakbedekking
Tin Sun
Ton v.d. Pasch
TrosTomaatje
Vof Henraeth Metaalrecycling Melderslo
Vof Lambert Joosten

