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‘Het kleine dorp
is echt betrokken’
Na de succesvolle editie van 2014, die 50.000 bezoekers trok, werd dit jaar van vrijdag 12 tot en met maandag 15 augustus weer het Rozenfestival in Lottum georganiseerd. Het volledige dorp werd opnieuw een grote, fleurige bloemenzee en trok duizenden belangstellenden.

Opvallend veel Duitsers zijn naar
Lottum afgereisd om zich te vergapen
aan de velen rozen. Een van hen is
Angelina Schmidt (68) uit Geldern.
Wandelend met haar kleine, zwarte
hond over het festivalterrein kijkt ze
naar een Eiffeltoren gemaakt van rozen.
“Ik ben op vakantie hier in de buurt”,
begint ze. “Toevallig hoorde ik van een
Nederlandse vriendin dat er hier zoiets
georganiseerd werd. Ik ben blij dat ik
het weet, want het is echt de moeite
waard. Het is wat mij betreft echt
kunst. Volgens mij is het kleine dorp
echt heel betrokken, en dat vind ik
mooi om te zien. Ik kan me voorstellen
dat dit evenement veel voor het dorp
betekent.”

Bob Obers, bestuurslid van Stichting
Rozendorp Lottum, geeft zondagmiddag
tevreden aan over het verloop van
het festival. “Het gaat echt hartstikke
goed. We mogen niet klagen, want het
weer is gelukkig perfect en er zijn heel
veel mensen aanwezig. Alles ligt op
schema.”

Vakanties afgezegd
“Het is de veertiende editie van
het Rozenfestival in deze stijl en
we proberen het elk jaar uiteraard
te verbeteren. We hebben dit jaar
bijvoorbeeld voor het eerst een
muntenautomaat. Er lopen allemaal
processen die het organiseren van dit
festival makkelijker moeten maken.”

De rozen werden opvallend
veel met muziek gecombineerd. Zo
werd de hit Suzanne van VOF de
Kunst uitgebeeld en afgespeeld.
Daarnaast waren er klokken gemaakt
van rozen, uiteraard ondersteund
met het nummer Clocks van de
Britse band Coldplay. De hoes
van het legendarische album Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band
van The Beatles kreeg ook een
plek en vlak bij de ingang van de
kerk werd men meteen duivels
verwelkomd door Sympathy For
The Devil van The Rolling Stones
en de bijpassende rozenversiering.
Ook gingen kunstwerken en rozen
hand in hand deze editie. In Kasteel

De Borggraaf werd bijvoorbeeld een
aantal schilderijen opgefleurd met de
bloemen.

Als tuinliefhebber
moet je hier zijn
“Als tuinliefhebber moet je hier
natuurlijk bij aanwezig zijn”, zegt de
58-jarige Huib Gielen uit Geleen terwijl
hij een slok van zijn glas cola aan een
statafel drinkt. Op het podium iets
verderop klinken de instrumentale
klanken van Beatlesklassieker Hey Jude.
“Twee jaar geleden ben ik ook al hier
geweest en dat is erg goed bevallen”,
vervolgt Gielen. “Ik vind het nu gezellig
druk, er zijn niet te veel mensen

aanwezig vandaag. Voor onze tuin
heb ik enkele kruidenplantjes en een
beeldje gekocht. Dat beeld komt te
staan bij onze vijver. Rozen vind ik echt
mooie bloemen. Je kan er zo veel kleur
mee creëren in bijvoorbeeld de tuin.”
Obers is complimenteus over de
inzet van het dorp. “Lottum leeft enorm
mee met het festival. Er worden zelfs
vakanties voor afgezegd. Mensen zijn
er al een jaar lang mee bezig, want het
kost enorm veel tijd om alles te regelen
en op te bouwen. De Lottummers zijn
opgegroeid met rozen én het festival,
maar het vraagt erg veel van het dorp.
Daarom organiseren we het ook maar
eens in de twee jaar, omdat het anders
te veel werk wordt.”
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Woonovatie

Na de zomer plaatsing tijdelijke woningen
Meterik
De bouw van de tijdelijke woningen die woningontwikkelaar Woonovatie gaat plaatsen op het Meteriks Veld start na de zomer. Eerder werd
verwacht dat de woningen al in het voorjaar verhuurd konden worden.
Het pilotproject met acht verplaats-
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bare en herbestembare huurwoningen
werd eind vorig jaar aangekondigd
door wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas en
woningontwikkelaar Woonovatie.
Woonovatie ontwikkelt modulaire
woningen die tijdelijk geplaatst kunnen
worden. Deze woningen worden
opgebouwd uit gestandaardiseerde en
multifunctionele onderdelen, die snel
gemonteerd en gedemonteerd kunnen
worden. Zo kunnen de woningen
gemakkelijk een nieuwe bestemming
krijgen, verplaatst of verwijderd
worden.
De woningen in Meterik zouden
in het voorjaar opgeleverd zijn maar
omdat het om een nieuw product
van Woonovatie gaat, is het plaatsen
van de woningen uitgesteld, laat een
woordvoerder van de gemeente
desgevraagd weten. “Er was meer
tijd nodig in de voorbereidende fase
dan vooraf ingepland. Na de bouwvak
wordt gestart met het plaatsen van de
woningen.” In Meterik komen drie verschillende woningtypes te staan: vier
studiowoningen, twee appartementen
en twee eengezinswoningen. Bewoners
van Meterik krijgen voorrang bij de
inschrijvingen voor de woningen.

Impressie van een studio-appartement van Woonovatie
Ook in America worden tijdelijke
huurwoningen geplaatst. Het gaat hier
om zogenaamde Kompaswoningen van
Heijmans One. Dit zijn kleine huur
woningen voor een of twee personen,
die via prefabricage snel geplaatst
kunnen worden en gemakkelijk te
verplaatsen zijn. Het College van B&W
heeft het bestemmingsplan voor de

plaatsing van deze woningen op de
Wouterstraat en Kerkbosweg inmiddels
goedgekeurd. Deze woningen worden
binnenkort aangeboden via
www.thuisinlimburg.nl
Er is een tekort aan betaalbare
huurwoningen in Horst aan de Maas.
Woningcorporaties willen geen
traditionele huurwoningen met een

levensduur van minimaal 50 jaar meer
bouwen in de kleine kernen, omdat
wordt verwacht dat de vraag naar
deze woningen over ongeveer 20 jaar
alweer terugloopt. Gemeente Horst
aan de Maas probeert onder andere
met tijdelijke huurwoningen de huidige
piek in de vraag naar betaalbare huur
woningen op te vangen.

Station Grubbenvorst

Werkgroep Asterstraat trekt
instemming terug
De bewoners van de Asterstraat in Grubbenvorst staan niet achter het nieuwste ontwerp van de stationsomgeving van het nieuw te bouwen station aan
de Burgemeester van Kempenstraat. Het naastgelegen parkje moet voor een groot deel plaatsmaken voor de fietstunnel onder het spoor, blijkt uit het
ontwerpplan van provincie Limburg. De werkgroep trekt daarom haar instemming met het ontwerpplan terug.
De meest recente ontwerpschets
van de stationsomgeving laat zien dat
de fietstunnel, die oorspronkelijk in het
verlengde van de Burgemeester van
Kempenstraat lag, nu schuin door het
naastliggende park richting het spoor
loopt. Een deel van het park komt
hierdoor te vervallen. Buurtbewoner
Kees Cligge legt namens de werkgroep
Asterstraat uit waarom dit nieuwe ontwerp hen tegen de borst stuit. “Nu het
station aan de Burgemeester van
Kempenstraat komt te liggen, moeten
de bewoners van de Asterstraat
sowieso aan leefruimte inleveren en
aanzienlijk meer verkeersoverlast
accepteren. Het verloop van het proces
is echter waar wij bezwaar tegen
maken. Wij willen niet dat een groot
deel van het parkje verloren gaat en
daar wordt niet naar geluisterd.”
Begin juni is de werkgroep
gevraagd in te stemmen met een
ontwerpplan voor de stationsomgeving.
In dat plan zou de fietstunnel al schuin
door het parkje komen te liggen.
Cligge: “De werkgroep heeft toen maar
ingestemd met het plan, omdat dat
uit alle alternatieven de minst kwade
was. Tijdens een informatieavond voor
het dorp op 14 juli werd een heel

ander ontwerp getoond. Dat kwam
voor ons als een grote verrassing.”
Aan de westkant van het spoor bleken
grote wijzigingen te zijn aangebracht
ten opzichte van het plan waarmee de werkgroep had ingestemd.
“Schietvereniging ’t Karabijntje mocht
nu blijven, maar het woonhuis van
familie Verhaegh moet wijken voor
onder andere p
 arkeerplaatsen. Dat
riep bij ons de vraag op: waarom is
vervolgens niet ook opnieuw naar de
mogelijkheden aan de oostkant van het
station gekeken?”

en spelaccommodatie voor niet alleen
de buurt, maar ook bijvoorbeeld voor
de basisscholen.” Wat de terugtrekking
van de werkgroep van de instemming
met het plan betekent voor de verdere
procedure is nog niet duidelijk. Cligge:
“De provincie heeft laten weten dat
de intrekking intern wordt besproken
en vervolgens contact zal worden
opgenomen met ons. Het spreekt voor
zich dat de werkgroep Asterstraat zich

Er wordt niet goed
naar ons geluisterd
Cligge: “Ondanks dat er vanaf het
begin af aan gezegd werd door provincie Limburg en gemeente Horst aan de
Maas dat zij streven naar een zo groot
mogelijk draagvlak voor het ontwerpplan, vinden wij dat zij niet goed naar
ons geluisterd hebben. Daarom trekt de
werkgroep haar oorspronkelijke instemming terug.” Als het aan de werkgroep
Asterstraat ligt, dan zou de fietstunnel
weer teruggeplaatst worden richting
de Burgemeester van Kempenstraat.
“Dat parkje is een belangrijke sport-

constructief blijft opstellen en voor alle
opties open blijft staan, maar dan wel
inclusief eventuele nieuwe inzichten
door de veranderende situatie aan de
oostkant”
Op de vraag of het intrekken van
de instemming van de werkgroep
consequenties heeft voor het ontwerpproces van het station konden provincie
Limburg en gemeente Horst aan de
Maas nog niets zeggen.

Aanbieding
Efkes Anders

Een Vluggertje
(voor 2 personen)

€20,00

€10,-

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Gemeente stelt woningplan Hegelsom-Zuid op
Gemeente Horst aan de Maas heeft het bestemmingsplan voor woningbouw aan de zuidzijde van Hegelsom ter
inzage gelegd. Het voornemen om zo woningen in het verlengde van Bakhuuske te laten bouwen, krijgt hiermee
meer vorm.

Bouwlocatie aan de
Kamplaan
In het nieuwe plan is ruimte voor
maximaal twintig woningen, waaronder twee-onder-een-kapwoningen,

vrijstaande woningen, rijwoningen of
eventueel een meergezinswoning. Naast
de uitbreiding aan de zuidkant van het
dorp zijn ook de twee nog beschikbare percelen aan de bouwlocatie aan
de Kamplaan meegenomen. In de
huidige plannen konden daar alleen
twee vrijstaande woningen gebouwd
worden. In het nieuwe plan versoepelt
de gemeente die eis: er mogen nu ook
meergezinswoningen of twee-ondereen-kapwoningen komen.

Verdacht pakketje
Sevenum blijkt radio
Het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum is op donderdagochtend 11 augustus afgezet door de politie, omdat een
buurtbewoner een verdacht pakketje had gemeld. Het pakketje bleek een oude radio te zijn, die een buurvrouw
aan de weg had gezet om op te laten halen door de gemeente.
“We kregen rond 07.00 uur een
melding binnen van een verdacht
pakketje”, vertelt agent Ton de Bruin,
die op de melding in Sevenum af ging.
“Vaak horen we al aan de telefoon of
het echt om een verdacht pakketje
gaat, of zien we het als we aankomen.
In dit geval werd het niet meteen duidelijk wat het voorwerp was, dus moesten we maatregelen nemen.” De politie
zette het Pastoor Vullinghsplein af en

observeerde het pakketje. Uit buurtonderzoek bleek dat het voorwerp
een oude radio met afstandsbediening
was, die een buurvrouw bij het afval
had gezet. De Bruin: “De mevrouw had
met de gemeente gebeld over wat ze
met haar oude radio moest doen en
die had haar gezegd het aan de straat
te zetten, zodat deze opgehaald kon
worden.” De afzetting van het plein
zorgde niet voor veel onrust, aldus de

politie. “Achteraf zorgde deze actie bij
veel mensen voor hilariteit, maar in
een tijd als deze moeten we meldingen
van een verdachte situatie altijd serieus
nemen. We merken ook dat mensen
alerter zijn geworden en misschien eerder iets melden bij de politie.” Ook al
ging het deze keer om een vals alarm,
toch adviseert de politie iedereen die
iets ziet wat hij of zij niet vertrouwd te
melden bij de politie.

Verbouwing schakelklas
duurder dan verwacht
De verbouwingskosten voor de Internationale Schakelklas (ISK) in de gebouwen van PETC+ in Hegelsom is
duurder dan oorspronkelijk verwacht. De verbouwing gaat 316.500 euro kosten, in plaats van 200.000 euro.
De gemeenteraad van Horst
aan de Maas stemde in mei in met
het voorstel om op korte termijn
in samenwerking met gemeente
Venray, PETC+ en Stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs (LVO) een ISK
te realiseren op de locatie PETC+ in
Hegelsom. In deze schakelklas wordt
voor maximaal vijf jaar lesgegeven
aan honderdzestig statushouders uit de
omgeving. De leerlingen zijn tussen de
11 en 18 jaar oud en verblijven onder
andere op het asielzoekerscentrum in

Blitterswijck. Voor hen worden twaalf
onderwijslokalen in twee gebouwen
gerealiseerd met buitenruimtes.
Die verbouwing gaat 316.000 euro
kosten, bijna een ton meer dan de
voorlopige kosteninschatting in het
voorstel dat in mei door de gemeenteraad van Horst aan de Maas werd
goedgekeurd. Het project is duurder
dan verwacht, doordat een aantal
noodzakelijke voorzieningen en kostenposten niet waren opgenomen in
de oorspronkelijke schatting. Ook de

aanbestedingsprijs voor de verbouwing
viel tegen.
Gemeente Horst en de Maas en
gemeente Venray delen de kosten
voor het ISK. Ook gemeente Peel en
Maas betaalt mee aan de schakelklas.
De kosten voor gemeente Horst aan
de Maas zijn voor de komende vijf jaar
voor het hele project in totaal bijna
180.000 euro. De meerkosten van de
verbouwing worden gelijk verdeeld
tussen gemeenten Horst aan de Maas
en Venray.

(Advertorial)

Hoe lang was die
roos nu precies?
Dit jaar stonden wij voor het eerst op het Rozenfestival in Lottum
met een stand van onze rozen van Van der Hulst Rozenkwekerijen.
We hadden er ook een prijsvraag: Hoe lang is deze roos precies?
De Rozenkoningin heeft maandagavond de roos gemeten op
173,4 cm. Uit de honderden inzendingen waren 12 personen met
precies het juiste antwoord. Zij hebben allen een bos rozen gewonnen, die ze mogen uitzoeken in onze winkel op de Hazenkampweg 25
in Meterik. De personen die gewonnen hebben ontvangen bericht van
ons. De prijswinnaars zijn: H. Steggink uit Oldenzaal, T. Verstappen uit
Kelpen-Oler, V.d. Kerkhof uit Helden, F. Fiers uit Reusel, E. Cornelissen
uit Melderslo, B. Diependaal uit Alkmaar, E. van Rens uit Lottum,
Jaspers uit Eindhoven, R. Broekman uit Persingen, Krein uit Ahrbrueck
(Duitsland), P. Gerards uit Heerlen en E. van Soest uit Hulsberg.

Getuigen gezocht

Kerkgebouw
Grubbenvorst beklad
Politie Horst aan de Maas zoekt getuigen die maandag 15 augustus
tussen 18.00 en 19.00 uur iets gezien hebben rondom de kerk van Grubbenvorst. Daar zijn in die periode vernielingen aangericht aan het kerkgebouw.
Op verschillende plekken is
de bestrating en de gevel rondom
de Onze Lieve Vrouwekerk in
Grubbenvorst beklad. Op de
maandagavond werden Davidsterren op de gevel en stoep
geschreven. Ook werd er een
tekst, ‘Ave Satana’ onder elke ster
geschreven. De politie geeft aan

Nieuwe eigenaren
Heerenstraat
Dameskledingzaak Heerenstraat in Horst heeft een nieuwe eigenaar. De winkel, gelegen aan de Gasthuisstraat
is overgenomen door Willem Prins (31) en Sanne Noorman (28). Zij openden vorig jaar al een damesschoenenzaak
op de eerst etage van de winkel.
Prins en Noorman startte in 2012
met een webwinkel in exclusieve
damesschoenen. Begin vorig jaar
kwamen zij in contact met Heerenstraat
via eigenaar Henk Spreeuwenberg.
Spreeuwenberg wilde stoppen met het

verkopen van herenkleding en zocht
invulling voor de eerste verdieping van
het pand. Spreeuwenberg vroeg de
twee daarna of ze de hele zaak over
wilden nemen. Noorman: “Eigenlijk
wilden wij ons richten op onze schoe-

nenwinkel, maar deze prachtige kans
konden we niet laten schieten.” De
schoenenwinkel Uppark en Heerenstraat
gaan verder onder één totaalconcept
en de winkel gaat in zijn geheel verder
onder de naam Heerenstraat.

dat een getuige een jongeman
heeft gezien, die wegrende toen
hij betrapt werd. De jongen zou
ongeveer 14 of 15 jaar oud zijn.
Politie Horst aan de Maas vraagt
iedereen die iets gezien of gehoord
heeft, contact op te nemen. Dat kan
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 70 00.
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Aan het zuiden wordt een relatie gelegd
met het PTC+-terrein, zodat dat terrein
in de toekomst ook bij de woningbouwontwikkeling betrokken zou kunnen
worden.
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Al in 2014 werd ingestemd met een
mogelijke uitbreiding voor woningbouw in Hegelsom aan de zuidkant
van het dorp. Voorwaarde was toen
wel dat de verkoop van de nog te koop
staande percelen aan de Kamplaan zou
worden gestimuleerd. Inmiddels heeft
de gemeente het bestemmingsplan
uitgewerkt en ter inzage gelegd. In het
plan wordt rekening gehouden met de
bestaande straten: er wordt ingehaakt
op de straten Bakhuuske en Heiveld.

GD
KO
OO
RTING
OP VERH

Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Te snel voorbij,
de vele dromen.
Oneerlijk is het lot,
dat nu is gekomen.

Jos Hendrix
rots in de branding van

Erica Verstegen

allerliefste en trotse pap van

Gea, Pim, Luuk, Mieke

Hij overleed in de leeftijd van 49 jaar.
Venlo, 14 augustus 2016
Ericaplein 34, 5971 GC Grubbenvorst
Wij nemen afscheid van pap in besloten kring op zaterdag 20 augustus.

“ongeloof”

Jos
humor, lol maken, genieten, nuchter,
positief, eerlijk, gezellig, ……….
Wij gaan je heel erg missen.

Vier generaties in Broekhuizen
Met de komst van de kleine Janne heeft Broekhuizen er een familie met vier generaties bijgekregen. Overgrootmoeder Nora Vermazeren-Van Lin (87) en oma Diny Lenssen-Vermazeren (61), beide uit
Broekhuizen zijn heel blij met de komst van de kleine Janne. Zij woont bij mama Yvonne Lenssen (30)
in Nijmegen.

Wilma en Paul, Willy en John, Ingrid en Peter

Provincie Limburg krijgt gelijk
Een mooie zondag in augustus heeft een donkere rand gekregen.
Het bericht dat onze collega

Jos Hendrix
onverwacht is overleden, raakt ons diep.
Jos nam, zonder op de voorgrond te treden,
een belangrijke plaats in bij ons bedrijf.
Door iedereen geliefd en gewaardeerd
vanwege zijn passie voor het werk, eigenzinnige humor en
oprechte belangstelling voor het wel en wee van collegae.
We zullen Jos enorm missen.
We wensen Erica, Gea, Pim, Luuk, Mieke, familie en vrienden
alle sterkte toe bij het verwerken van dit schrijnende verlies.
Jabro Tools B.V.
Lottum

Graag willen we iedereen bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van os pap, trotse opa en ‘oer’-opa

Harrie Vullings
‘Vullings Hand’
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op 11 september om 10.30 uur
in de Parochiekerk van Meerlo.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Opslagboxen in Horst-centrum
Nieuwe Opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Kantoorruimte in Horst-Centrum

Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.

Nieuwe kantoorruimtes, div. afmetingen, vanaf 250 euro per mnd, Tel 06
24 19 24 01, Businesscentrum Horst.

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

Rechtbank: pluimvee
vergunning NGB in orde
Rechtbank Limburg heeft Provincie Limburg in het gelijk gesteld: de vergunning die Gedeputeerde Staten
verleende aan het pluimveebedrijf dat onderdeel gaat uitmaken van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in
Grubbenvorst, kan met een paar kanttekeningen gehandhaafd worden. De rechtbank deed deze uitspraak op
donderdag 11 augustus.
Omwonenden,
belangenvereniging Behoud de Parel,
de Coöperatie for the Environment
(Mob) en Wakker Dier maakten
bezwaar tegen de vergunning die
het College van Gedeputeerde Staten
van Limburg verleende voor het
pluimveeonderdeel van het NGB. De
zaak werd in december al behandeld.
De Raad van State vroeg daarna

om een deskundigenrapport omtrent
een aantal technische zaken. Eind juli
stonden de partijen voor het laatst
in deze zaak tegenover elkaar in de
rechtbank.
De rechtbank stelde dat een aantal
kanttekeningen in de vergunning
voldoende waren om de bezwaren van
de omwonenden en belangengroepen
teniet te doen. Zij handhaaft hiermee

het besluit van de provincie.
De bezwaarmakende partijen
hebben al aangegeven in hoger
beroep te gaan bij de Raad van State.
De hogere rechter sprak de laatste
jaren al regelmatig over verschillende
onderdelen van het Nieuw Gemengd
Bedrijf en deed uitspraken zowel in
het voordeel van de bezwaarmakers
als van het NGB.

Grubbenvorst

Nieuwe straat vernoemd
naar Kapelaan Slots
De nieuwe straat die onderdeel uitmaakt van het nieuwbouwplan op de locatie van het voormalig tennispark
in Grubbenvorst, gaat Kapelaan Slotsstraat heten. Dat heeft het College van B&W van Horst aan de Maas onlangs
besloten.
Al in 2014 werd door historicus
André de Bruin uit Sevenum een
verzoek ingediend bij gemeente
Horst aan de Maas om een straat
te vernoemen naar kapelaan Slots.
De gemeente liet zijn verzoek
beoordelen door de Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum, die zich in
het voornemen kon vinden. Nu in
de nieuwbouwplannen een nieuwe
straat ontstaat, krijgt kapelaan Slots
zijn vermelding.
De officiële straatnaam, ‘Kapelaan

Slotsstraat’, is een voorstel van de
historische kring. Zij geeft aan dat een
vermelding met zijn voornaam, Jean,
minder passend zou zijn aangezien
deze nooit genoemd werd door inwoners van het dorp.
Slots was tussen 1937 en
1942 pastoor in Grubbenvorst.
Volgens Stichting Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum was Slots “zeer
geliefd bij de inwoners van ons dorp.”
Slots zette zich onder andere in voor
koormuziek, volkszang en volksdansen

en betrok daarbij met name de jeugd.
Ook was hij betrokken bij de hulp
aan gevluchte krijgsgevangenen
en onderduikers. Op 14 augustus
1943 werd hij hiervoor gearresteerd.
Op 18 maart 1944 werd hij vrijgelaten
uit een concentratiekamp in
Amersfoort.
Kapelaan Slots overleed in 1988
in Wanssum. Zijn naaste familie stond
volgens de gemeente ook positief
tegenover het besluit om een straat
naar hem te vernoemen.
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Nieuwe plannen

Wens Centrummanagement: meer groen en
kunst in Horst
Het Centrummanagement Horst werkt aan een plan om het centrum van het kerndorp groener en kunstrijker te
maken. In september gaat een werkgroep aan de slag met plannen om het Lambertusplein, de steegjes tussen
parkeerplaatsen en het centrum en de Herstraat in Horst te verfraaien.
“Het Lambertusplein is nog niet
af”, vertelt Jan Nabben, voorzitter van
Centrummanagement Horst. “Horst is
van oorsprong een groene gemeente,
dus daar moeten we ook in het centrum aandacht aan geven.”

Twee werkgroepen
werken samen
Nabben geeft aan dat het centrum
van Horst in vergelijking tot andere
centra geen park of groene omgeving
heeft. Daarom is nu het initiatief ontstaan om een plan te maken om daar

verandering in te brengen.
Enerzijds werkt de werkgroep
‘Horst-centrum in het groen’
aan de groene invulling van het
Lambertusplein, de steegjes en de
Herstraat. De werkgroep nam al de
bloembakken en rotondes voor haar
rekening. “Het plan is nu om de vier
jaargetijden terug te laten komen
in het groen op het Lambertusplein.
We willen agrarische producten uit
de regio verwerken. En het moet ook
mobiel zijn, omdat het plein voor
activiteiten gebruikt moet kunnen
worden”, aldus Nabben. “De plannen

zijn er in grote lijnen, we moeten ze
nu nog op papier zetten en doorrekenen.”

Provinciaal plan
stadsnatuur
Daarnaast loopt een traject met
diverse kunstenaars, waaronder
Hegelsommer Jeu van Helden.
Zij bekijken op welke manier kunst,
zoals street art, het centrum zou
kunnen opfleuren. Buurtvereniging
Herstraat gaf ook aan dat ze haar
straat wil verfraaien met groen of

Kroetwis maken in De Locht

‘Het maken van kroetwis
geeft rust’
Museum De Locht in Melderslo stond op zondag 14 augustus in het teken van kroetwis. De 80-jarige Amalia van
de Lisdonk-Coenen heeft het gebruik van de kroetwis voor én na de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt en
legt uit waar Kroetwis vandaan komt en waarvoor het dient.

kunst. “Dat willen we ook in de
plannen betrekken”, aldus Nabben.
In september komt de werkgroep
voor het eerst bijeen. Dan wil het
centrummanagement de plannen
voor het groen en de kunst in elkaar
gaan verweven. Om de plannen
te financieren, hoopt het centrummanagement bij de provincie aan te
kunnen kloppen. De Provinciale Staten
van Limburg besloot onlangs stadsnatuur en vergroening van de stedelijke omgeving te willen stimuleren.
Hoe dat precies vorm gaat krijgen, is

nog onduidelijk. “We hopen wellicht
samen met de gemeente aanspraak
te maken op dat potje”, geeft Nabben
aan.
Gemeente Horst aan de Maas richt
zich eerst op de subsidieaanvraag voor
de omgeving Horst-Zuid, waaronder
Hof te Berkel en ’t Gasthoês. Daarna
bekijken ze pas of en hoe het plan
‘stadsnatuur’ in Horst aan de Maas
vorm kan krijgen. Omdat dat echter de
hele gemeente betreft en niet alleen
de kern Horst, wil de gemeente eerst
een inventarisatie maken.

Waarschuwing

Blauwalg
in Het Meerdal
Waterschap Peel en Maasvallei waarschuwt voor blauwalgen in het
strandbad van vakantiepark Center Parcs Het Meerdal in America.
Het waterschap adviseert om contact met water met blauwalg te
vermijden.
In overleg met de terrein
beheerders zijn waarschuwingsborden geplaatst. Het waterschap
blijft de situatie bij het strandbad in
America nauwlettend in de gaten
houden. Een woordvoerder van het
waterschap legt uit: “Wij controleren
ongeveer iedere twee dagen het
water opnieuw, als daar blauwalg is
aangetroffen. Meestal kun je zien of
de blauwalg nog aanwezig is, omdat
het op het water drijft. Zien we die
drijflaag niet, dan nemen we een
watermonster.” Het waterschap heeft
waarschuwingsborden geplaatst bij
het zwemwater. Wanneer het gevaar

voor blauwalg is verdwenen, worden
de borden weer verwijderd.
Waterschap Peel en Maasvallei
controleert in de zomer de
zwemkwaliteit van verschillende
recreatieplassen. Daar hoort de controle op blauwalgen bij. Blauwalgen
zijn bacteriën die er uitzien als wier.
Van nature zitten ze in elk oppervlaktewater, maar bij hoge temperaturen
komen ze tot bloei en kunnen ze
drijflagen vormen. Contact met water
met blauwalg kan bij mensen of
huisdieren onder andere zorgen voor
gezondheidsklachten als jeuk, maagof darmklachten en hoofdpijn.

Broekhuizen

Dode kat in prullenbak
In het Schuitwater in Broekhuizen heeft Dierenpolitie Limburg
dinsdagochtend 16 augustus een dode kat in een afvalzak aangetroffen.

Kroetwis is het dialectwoord voor
een bos kruiden. Het maken van een
kroetwis is een bekend volksgebruik
rond Maria Hemelvaart op 15 augustus.
Een kroetwis is een speciale bundel
kruiden en planten die volgens de
overlevering bescherming geeft tegen
allerlei onheil als hoofdpijn, verkoudheid en blikseminslag. Men geloofde
dat het boeket bescherming bood.

Kruiden
verzamelen
“Ieder gezin maakte vroeger één of
twee kroetwissen,” aldus Amalia. “Vaak
was één daarvan voor bijvoorbeeld
hun oma die niet mee naar de
kerk kon. Eerst moesten er kruiden

verzameld worden.” Kroetwis bestaat
traditioneel uit zeven bestanddelen:
boerenwormkruid, duizendblad,
bietenblad, haver, rogge en een appel
of peer. Zeven is namelijk het getal
van de volheid in de kerkgeschiedenis.
“Al deze delen hebben verschillende
functies”, vervolgt Amalia.
“Het bietenblad voerde men
bijvoorbeeld aan het vee, zodat dit
niet ziek werd. De appel of peer werd
in schijfjes gesneden, verdeeld en
opgegeten door de bewoners van het
huis. Bij onweer werd het duizendblad
verbrand en de as ervan gebruikt
ter voorkoming van blikseminslag.
De takken en bladeren werden
samengebonden met een lang, blauw
lint dat daarna nog dienst deed als

schortenlint of om de buik van de koe
te binden als deze was opgezwollen.
Het was een soort meetlat.”

De kat was in staat van ontbinding en zat in een restafvalzak van
gemeente Horst aan de Maas, laat
Dierenpolitie Limburg weten op
Facebook. De kat was zwart met een

witte bef en witte voetjes en was niet
gechipt. De dierenpolitie is op zoek
naar de eigenaar van de kat. Tips
over de eigenaar van de kat kunnen
gemeld worden via 0900 88 44.

Oogstdankfeest
Daarnaast had de kroetwis ook
een heilbrengende en beschermende
functie. Halverwege augustus vierden
de Germanen het feest van Herta, de
verpersoonlijking van Moeder Aarde.
Het was een oogstdankfeest. Later
nam Maria de functie van Herta over.
“Voor mij gaf het maken van een kroetwis echt rust”, vervolgt Amalia. “Ik had
daardoor wel het gevoel dat ik alles
aan een probleem gedaan had, en dat
Onze Lieve Heer de rest deed. Iedereen
maakte een kroetwis in die tijd, dat
gebeurt nu bijna niet meer.”
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Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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Hij heeft zijn leven geleefd, op zijn manier.
Een uniek mens is heengegaan.

Het laatste beetje is nu op,
veel had je te verduren.
De kaars is thans opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

†

Ben Philipsen
Echtgenoot van

Erg verdrietig maar dankbaar voor al het goede dat hij ons
gegeven heeft, hebben wij heden op de leeftijd van 87 jaar
afscheid moeten nemen van onze pap en opa

Toos Philipsen-Lenssen †
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Jan Heuijerjans
* Schinnen, 24 januari 1929

Familie Lenssen

† Horst, 14 augustus 2016

Venlo, 16 augustus 2016

Jo Heuijerjans – Wijnen †

Horst
Meterik
Horst

Correspondentieadres:
E. Bouten
Burgemeester Geurtsstraat 2
5961 BZ Horst

Wil
Sander en Michelle
Tom
Cesky
Hans en Christien
Gert-Jan en Eva
Annika en Lennart
Twan en Mirjam
Floyd
René en Tannie
Stijn

Correspondentieadres:
St. Jansstraat 6, 5964 AC Meterik

In plaats van bloemen liever een gift voor Buurtzorghuis Doevenbos.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van Thuiszorg Proteion
en de medewerkers en vrijwilligers van Buurtzorghuis Doevenbos
voor de liefdevolle verzorging.

Verse bramen en Frambozen!
Vers geplukte bramen en frambozen
van de teler! Verder hebben we vele
soorten zelfgemaakt jam, sap en
ingevroren fruit. Alsook eieren en
honing. Malina Fruits, Tongerloseweg
11, 5963 NR Hegelsom (Horst)
Alle kleding 0,99 Gigantisch aanbod
kleding, alles voor maar € 0.99 per
stuk tot 28 augustus Twedde Kans
Kringloop Horst. Speulhofsbaan 7A
Meterik. open di-wo-do 12-17
vrij 12-19 en zat 10-16 uur.

6 augustus 2016
Dochter van
Jelle en Tessa Smulders
Valkplein 14
5961 VK Horst

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor de Nierstichting op
prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Pastoor Debijestraat 29
5963 AE Hegelsom

Geboren

Ryan
EN TOEN VERSTOMDE ZIJN LACH...
Graag willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven dat
wij hebben ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van onze
lieve man, pap en opa.

THEO VAN KEMPEN
Jullie aanwezigheid, de mooie bloemen en zeker ook de fijne
herinneringen op de kaartjes hebben ons erg goed gedaan en
toverden ook regelmatig een lach op ons gezicht.
We zullen deze herinneringen koesteren.

Geboren

Sep
Zoon van
Peter en Joske van Wegberg
Deken Creemersstraat 28
5961 JP HORST

Geboren
10 augustus 2016

Noor

U I T VA A R T Z O R G

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

6 augustus 2016
Zoon van
Nick en Yvonne
Maessen-Korstjaans
Baron van Aerdtlaan 26
5973 NP Lottum

8 augustus 2016

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Geboren

12 augustus 2016
Zoon van
Robbert Josten en
Olga Keijsers

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Dochter en zusje van
Jules, Iris en Fien
Hoeijmakers-Weijers
Mathieu Starrenstraat 6
5961 VA Horst
Hatha-yoga
www.yogacentrumlespoir.nl
tel. 077 851 50 08.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Uw tuin? Mijn zorg!
Voor alle werkzaamheden in en
rondom uw tuin, bent u hier aan
het juiste adres. Vakwerk tegen een
vriendelijke prijs. Bel : 06 52 62 47 14.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Noa

Ben is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u vrijdag van
19.00 tot 19.45 uur afscheid van hem kunt nemen.

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

Geboren

Luca

Dien, kinderen en kleinkinderen
Horst, augustus 2016

Gerrie

Hoef
uitvaartbegeleiding

Westerholtstraat 26
5961 BJ Horst

Bijeenkomst in het crematorium om 13.45 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 19 augustus om
14.00 uur in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend zal pap in stilte worden gecremeerd.

Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. frambozen, blauwe bessen,
druiven, snoep- en soeptomaten,
paprika, pepers, komkommers,
spekbonen, knoflook enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

50 jaar getrouwd

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op zaterdag
20 augustus 2016 om 14.00 uur in het crematorium
aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Familie Heuijerjans
Familie Wijnen

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.

Wim Keijsers
en
Nellie Keijsers-Lemmen

Familie Philipsen

echtgenoot van

Eindhoven

Op 19 augustus 2016 zijn

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Pedicure bij U thuis
Complete pedicurebehandeling bij
U aan huis voor € 25,-. Maximaal
45 minuten. Gewone voet. Bel voor
een afspraak Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven 06 11 88 61 38.
Gratis kittens in Horst.
Tel. 06 13 27 07 26.
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Naar Horst aan de Maas

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

HALLO in Rio
Miek van Rens-Verbers en haar broer Marcel Verbers uit America zijn tijdens de Olympische Spelen
in Brazilië. Van top tot teen gehuld in de kleuren rood, wit, blauw en oranje en met een kaas op hun
hoofd trekken de twee veel bekijks in Rio de Janeiro. Tussen het bekijken van de wedstrijden door
hadden broer en zus ook nog even tijd om de HALLO te lezen. De foto is gemaakt in Lapa, een artwijk
in Rio.

Hallo en hoije wah

’Verrassing wat we gaan
doen’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?
De familie Van Aernode uit het
Belgische Hasselt is voor een familieweekend ingetrokken bij mensen in
een boerderij in Merselo. “Er is echt
van alles te doen hier in de regio.
We krijgen ons weekend wel om. Het
is een rustige omgeving en vanuit

Hasselt is het helemaal niet ver reizen.
We komen hier vooral cultuur opsnuiven”, klinkt het enthousiast. “Ook
hebben we twee honden bij ons, dus
we wandelen lekker veel. Barbecueën
gaan we nog doen. Al met al is het een
gezellig familiesamenzijn.”

PUZZEL

Sudoku

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

3
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familie. Daarna gaan we een hele week
pretparken af. Zo gaan we naar Duinrell
en Walibi. Maar het zou ook goed kunnen dat de dames het water induiken.
In Noordwijk gaan we wel eens surfen,
daar zijn zij gek op.”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

4
Oplossing vorige week:
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dames een bezoekje aan. Het is nog
een verrassing wat ze gaan doen.
Vader Maichael wilt het ons wel vertellen. “Morgen is Lindsey jarig en de dag
erna mijn stiefdochter, dus het begin
van de week wordt het feesten met
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De familie Turken, die bestaat
uit Kimberley (12), Lindsey (10) en
vader Maichael (48) uit Horst gaan
een weekje er tussenuit. De vader van
Kimberley en Lindsey komt uit Capelle
aan de IJsel en daar brengen de twee
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opinie

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Voorlezen is goed voor de
ontwikkeling van het kind’

Een boek lezen, de krant of een tijdschrift.
Lezen kun je voor de ontspanning doen of om
je te informeren. In Horst aan de Maas lezen
de inwoners vooral kranten, tijdschriften en
boeken. Luisterboeken zijn maar bij een klein
deel van de bevolking populair. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Maar één procent van de inwoners van Horst
aan de Maas zegt wel eens naar een luisterboek
te luisteren. “Boeken moet je zelf kunnen lezen,
dan kun je ook beter je eigen fantasie gebruiken”, zegt deze inwoner. “Ik vind het zelf prettig
om een boek in mijn hand te hebben. Mijn man
’leest’ wel luisterboeken”, geeft een ander aan.
Om het nieuws bij te houden, wordt traditioneel
de krant gelezen, al lezen ook steeds meer men-

Inwonerspanel

1.672 leden
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24%
Geen
22%
(klein)
Nee
kinderen
3%
doet iemand anders

51% Ja
Lees je wel eens voor?

voor te lezen aan hun kinderen of kleinkinderen.
sen websites voor het laatste nieuws.
“Ik lees dagelijks meerdere keren per dag voor
De bibliotheek in Horst houdt regelmatig
en natuurlijk voor het slapen gaan”, zegt éénn
activiteiten die in het kader staan van voorlezen.
persoon. “De kinderen genieten er reuze van
Zo wordt er elk jaar stil gestaan bij de nationale
en het is goed voor hun
voorleesdagen en wordt
taalontwikkeling”, vult
dan het voorleesontbijt
‘Is voor iedereen leerzaam’
een ander aan.
georganiseerd, waarbij
‘Vooral toen de kinderen kleiner
vaak een prominente
waren’
inwoner van Horst aan
TipHorstaandeMaas
de Maas een voorleesis een samenwerkings
‘Elke avond’
boek ter hand neemt.
verband tussen
Er is al vaker onderzoek
HALLO Horst aan de
gedaan naar het belang van voorlezen aan kleine Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
kinderen. Door kinderen regelmatig voor te lezen, of aanmelden voor de volgende enquête,
wordt onder meer hun woordenschat uitgebreid
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
en het bevordert de taal- en leesvaardigheid. Een
Reageren?
meerderheid van de inwoners geeft aan wel eens
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

TE
KOOP
Starters-/tussenwoning

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.

Bouwjaar 2004 | Vraagprijs € 189.000
Achter de Pastorie 16 Melderslo
Meer informatie: 06-29175819
Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

Aangelopen in juni zwarte kat,
omgeving Tuinderslaan Horst. Tel. 06
13 27 07 26.

www.kinderopvanghetnest.nl

ALLES VOOR UW RIOLERING

JEANS
HALVE
PRIJS

De 2e jeans halve prijs is
geldig op de kidscollectie
van 14 augustus t/m
4 september 2016.

shoeby.nl

Steenstraat 10, Horst

✁

2

e

de grootste winkelvoorraad van Noord-Limburg
Loop gerust eens binnen
Mariastraat 26A Reuver
Tel. 077 - 476 24 74 | www.parcxl.nl

Knip deze bon uit en ontvang 15% korting op uw eerste aankoop

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

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

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
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
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te huur
Te huur in centrum Horst, garageboxen.
18 m2 info 06 21 85 82 56.
Huis verkopen.
Uw huis verkopen voor € 500 exclusief
btw! www.heikevastgoed.nl of
tel. 06 55 12 69 96.
Mindful yoga
www.yogacentrumlespoir.nl
tel. 077 851 50 08.
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Bespreking Poll week 31

Rage Pokémon Go loopt uit de hand
iedereen wil vreemden in zijn tuin hebben staan, die op jacht zijn naar virtuele
wezens.
De overige 29 procent ziet echter ook de voordelen. Het feit dat spelers van
de game daadwerkelijk hun huis moeten verlaten, en dus in beweging komen,
wordt toegejuicht. Dat is namelijk heel wat anders dan vijf uur op een bureaustoel naar je computerscherm staren terwijl je Call of Duty speelt. Ook de politie
ziet er de voordelen van in. Volgens haar zorgen al die Pokémon Go-spelers
voor een betere veiligheid in de buurt, doordat verdachte situaties eerder worden opgemerkt.

Bijna driekwart van de stemmers op onze poll van twee weken geleden
heeft het intussen wel gehad met Pokémon Go. De rage die de wereld en dus
ook Horst aan de Maas al enkele weken in de ban heeft, loopt intussen wel
uit de hand, vindt 71 procent. Pokémon Go is een spel waarmee je met je
smartphone digitale wezens kunt vangen die overal zitten verstopt. Niet alleen
in openbare gebouwen en plekken als parken, maar bijvoorbeeld ook bij
mensen in huis. De meerderheid bekijkt het allemaal met een kritische blik.
Er zijn al spelers van de snelweg en het spoor gehaald, doordat ze in hun
jacht naar Pokémon een gevaar vormden voor andere weggebruikers. En niet

Het is goed om extra alert te zijn op verdachte situaties
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

spoor geparkeerd staat. Laten we ons gek maken? Hoe ver moet je gaan in de
verstoring van het dagelijkse leven om de veiligheid te waarborgen?
Of is alertheid juist de enige goede reactie? Liever een keer te veel alarm
geslagen dan een keer te weinig. Als je met een paar uur vertraging of een
onhandige situatie mogelijk een aanslag kan voorkomen, dan is dat het offer
dat we moeten brengen om een veiligere wereld te creëren.
Het is goed om extra alert te zijn op verdachte situaties. Wat vindt u?

In het centrum van Sevenum werd vorige week een verdacht pakketje
gevonden. De politie onderzocht het pakketje met kabels nadat een
buurtbewoner alarm had geslagen. Het plein werd afgezet, maar het bleek
om een oude radio te gaan die bij het afval stond. Door de constante aandacht
in de wereld en media voor terreurdreiging zijn we soms wellicht iets té alert
op verdachte situaties. Hele vliegvelden worden afgezet voor een tas die
iemand oprecht vergeten is en treinen rijden niet omdat er een auto langs het

Uitslag vorige week (week 32) > Het is niet de taak van de dorpsraad om een zaak open te houden > eens 76% oneens 24%

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. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. 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

Uitspraak klap in het gezicht van
Noord-Limburgse bevolking
De door de provincie Limburg afgegeven omgevingsvergunning voor de
kippenafdeling van het NGB blijft voor de rechtbank in Roermond overeind.
Dat is een klap in het gezicht van de bevolking in de regio, aldus Behoud
de Parel, een van de partijen die beroep hadden ingesteld tegen het
besluit van GS.
Behoud de Parel en andere
partijen hadden hun zinnen gezet op
vernietiging maar daar zullen we voor
in hoger beroep moeten. De door
de provincie Limburg afgegeven
vergunning rammelt aan vele kanten.
In hoger beroep zal de verleende
vergunning volgens de advocaten
waarschijnlijk geen stand houden.

Partijen hebben al eens mee gemaakt
dat landelijk anders besloten werd dan
in Limburg.
De bevolking moet zich mogelijk gaan voorbereiden op de komst
van de grootste megastal van
Nederland. Door de lage kostprijs gaan
tientallen boeren het financieel niet
redden tegen een gigant van deze

omvang. De ondernemer Kuijpers Kip
gaat met een vertrekpremie Brabant uit
en wordt weer met financiële ondersteuning in Limburg ontvangen. Ook
is de schaal, met 35.000 varkens en
1.200.000 kippen, een biovergister die
met miljoenen aan SDE-subsidie stroom
maakt, een slachterij en composteerbedrijf, enorm.
De bevolking in de regio gaat in de
vorm van gezondheidsschade en overlast de klappen opvangen, leert een
recent onderzoek van RIVM en IRAS.
Meer stank, geluidsoverlast, verkeer,
ammoniak, fijnstof en roet resulteren

in een slechter leefmilieu. Noord
Limburg wordt, als het gigabedrijf er
ooit komt, en dankzij zijn bestuurders,
proefkonijn van de grootste vee-industrie van Nederland. Behoud de Parel,
MOB en Wakker Dier gaan waarschijnlijk in hoger beroep. Een voorlopige
voorziening bij de RvS gaat hier dan
aan vooraf.
Kijk voor meer informatie op de
website van Behoud de Parel, waar
ook de uitspraak van de rechtbank te
vinden is.
André Vollenberg,
voorzitter Behoud de Parel

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

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

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757
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PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90
Dorperpeelweg 1 America Tel. 06 - 39 23 92 65

www.peetenmobiel.nl

Ik mis
mijn kaas
Daar ga je dan. Een week
lang naar het ó zo prachtige en
zonnige Mallorca. Natuurlijk
kom ik daar om het nodige
cultuur te snuiven… en om het
een en ander te nuttigen, maar
daar wil ik het met jullie niet
over hebben.
In de rode woestenij was
weinig eetbaars en nog minder
water. Het was een dor, verlaten
land met lage heuvels en
onvruchtbare, winderige vlakten.
Ik leefde van het taaie bruine
duivelsgras dat in plukjes aan de
voet van rotsen en dode bomen
groeide. In ieder geval, zo
voelde ik mij op mijn vakantie.
Sjezus wat is het daar benauwd
en droog, het enige dat mij op
de been hield was een goudgeel
drankje. Het klinkt niet echt als
een leuke vakantie hè? Ik heb
echt genoten hoor, maar miste
wel wat benodigdheden.
Snellend, zigzaggend, rende
ik door de straten alsof iemand
mij achterna zat. Op zoek naar
die ene goudmijn. Ik voelde de
droogte mij overnemen.
Het enige waar ik aan kon
denken is koeling. Mijn pas
versnelde en uiteindelijk vond ik
het: een koelkast. In de winkel
lagen verschillende merken
zuivel. Maar wat is de ultieme
keuze? Ga je voor goedkoop of
laat je je lot bepalen door de
duurdere merken. Dan maar
Gouda, voor het Hollandse
gevoel.
Volgens mij had ik geen
fatsoenlijke keuze kunnen
maken. Dat merkte ik pas toen
ik Nederland betrad. Daar lag
het dan, een stuk kaas. Ik raspte
een plak van het gele glorie en
proefde. Eindelijk weer heerlijk
eten. Ik was weer thuis, de beste
kaas die er is. Geen importzooi,
eindelijk weer genieten.
Geniet ze,
Niels
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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

Jesse Gielen
13 jaar
Sevenum
Den Hulster College

Wat is je lievelingsmuziek?
Nederlandstalige muziek, omdat ik dat
lekker mee kan zingen. Nederlandse
teksten kan ik goed begrijpen en
dus lekker meezingen. Mijn favoriete
Nederlandse artiesten zijn Guus
Meeuwis en Nick en Simon. Ik heb ze
allebei al een keer live gezien en dat
vond ik geweldig.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Dat zou ik klein maar fijn doen. Voor
mij hoeft het namelijk allemaal niet zo
groot. Ik zou het ergens bij een mooi
meertje vragen en dan gewoon op mijn
knieën gaan. Ook de bruiloft zelf zou ik
klein houden.
Wat is het beste en het slechtste
cadeau wat je ooit gekregen hebt?

Het beste cadeau is een concert van
Nick en Simon. Dat kreeg ik van mijn
vader en moeder. We gingen met het
hele gezin en dat vond ik heel gezellig.
Een slecht cadeau heb ik nog nooit
gekregen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik 21 jaar willen zijn. Dan
mag je namelijk nog alles. Je bent dan
volwassen en van school af. Dan ga je
gewoon lekker werken. Een nadeel is
dat je misschien op je 21e niet meer zo
soepel bent als dat je vroeger was.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Een foto maken van zonsopgang of
zonsondergang. Ik hou van foto’s
maken en ben dan ook veel met
fotografie bezig. Ik heb een eigen
camera en ik stap vaker op de fiets om
mooie foto’s te gaan maken.
Wat neem je mee naar een

aan
Jesse Gielen

onbewoond eiland?
Familie en vrienden, omdat zij heel
belangrijk voor mij zijn. Ik kan helemaal
mezelf bij hen zijn. Als ik geen
personen mee zou mogen nemen, dan
zou ik mijn olifantenknuffel meenemen
zodat ik toch niet helemaal alleen ben.
Deze knuffel heb ik gekregen toen
ik geboren werd en is nu nog steeds
speciaal voor mij.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Gogo’s. Dat zijn poppetjes die je tegen
elkaar moet gooien, en als je er een
geraakt hebt, heb je gewonnen. Dat
kon je sparen. Iedereen deed het toen,
maar ik vind het nu maar raar.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De Proms in Sevenum. Dit was een
heel groot concert van de Harmonie
van Sevenum. Er waren ook allerlei
koren bij. De afterparty vond ik

geweldig, omdat iedereen los ging.
Ik zit al redelijk lang bij de harmonie.
Mijn zussen en vader zitten er ook bij.
Zelf doe ik het slagwerk.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Dat je uit het ritme slaat bij het
drummen. Dan schaam je je wel heel
erg. Ik heb dit nog nooit gehad tijdens
een concert maar wel eens tijdens een
repetitie. Daar moet je je dan niets van
aan trekken, want het gebeurt iedereen
wel eens.
Wat heb je in de afgelopen weken
geleerd?
Dat muziek maken voor driehonderd
man ontzettend vet is. Tijdens het
Promsweekend hadden we drie
concerten. Zenuwen had ik niet echt.
Ik vond het vooral vet om te zien hoe
het podium opgebouwd werd. Zoiets
duurt echt ontzettend lang, maar dan
heb je ook wat!
Zon of sneeuw?
Zon, wat sneeuw is koud en je kunt
uitglijden. De zon is gewoon lekker
warm. Maar soms te warm, want
ik verbrand best snel. Meestal ga
ik op vakantie richting de zon, een
skivakantie lijkt me maar niets.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Of ik een professionele drummer wordt.
Dat zou ik gewoon ontzettend graag
willen weten omdat het een grote
droom van me is. Ik zou er ook wel een
opleiding voor willen volgen. Het zou
wel raar zijn om te weten wat er gaat
gebeuren in je leven. Daarom zou ik
het denk ik ook niet geloven.
Wat zou je nooit weggooien?
Herinneringen van familie, zoals foto’s.
Ze zitten allemaal netjes in een album.
Deze albums ga ik voor altijd bewaren
en dus nooit weggooien.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Sokken opvouwen. Dit moet ik best
vaak doen. Het is irritant dat je de
sokken eerst bij elkaar moet zoeken.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou graag een stem inspreken in de
film Finding Dory. Dit is een geniale
film en het is heel grappig. Dory is erg
vergeetachtig en daarom zou ik wel
haar stem in willen spreken. Maar ik
zou het ook tof vinden om een andere
stem in te mogen spreken.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Flutzomer
Zomer in Nederland; dat is
toch meer warme chocolademelk drinken en regenplassen
ontwijken. Vorige week was
het vrij regenachtig en koud
voor een zomermaand als
augustus. Dat merkten vooral
ook de campings in NoordLimburg.
Een druilerige flutzomer
heeft wel één klein voordeeltje:
geen last van pijnlijke, rode
lichaamsdelen omdat je levend
bent geroosterd door de zon.
Maar regen en kampeerveldjes
gaan niet zo geweldig samen
lijkt mij. Het terrein transfor
meert in een modderzee en je
tentje dobbert doodleuk van het
veld af.
Mensen gaan ook niet meer
snel naar een camping omdat
het ’s nachts sterk afkoelt. In de
avond daalden de temperaturen
vorige week tot ver onder het
gemiddelde van deze maand.
Op 11 augustus zat de tempera
tuur aan de grond ’s nachts zelfs
rond het vriespunt. Mensen
besluiten dan vaak om eerder
naar huis te gaan, of om
helemaal weg te blijven van de
camping.
Best begrijpelijk, vind ik.
Persoonlijk blijf ik ook liever
weg van de camping. Héél ver
weg. Maar dan om andere
redenen. Bijvoorbeeld om de
vreemde haren in de putjes van
de douchehokjes te vermijden.
Of door het feit dat mieren,
vervelende muggen of naakt
slakken je tent vanaf dag één
verkiezen als verblijfplaats.
Gelukkig geeft de
thermometer deze week
temperaturen aan waar ik een
stuk blijer van word en
campingeigenaren waarschijnlijk
ook. En als het dan toch regent
en koud is, is een vervroegde
Kerst misschien helemaal geen
slecht idee. Geen last van
gestreste familieleden door de
hectische decembermaand of
gedrang in overvolle
supermarkten. Alleen ook geen
Home Alone-films die
uitgezonden worden op televisie.
Maar misschien is dat juist wel
een voordeel...
Rosanne

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
18 augustus 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Aanvullend archeologisch
onderzoek Ooijen nodig
Toelichting en excursie voor geïnteresseerden
Projectbureau Ooijen-Wanssum gaat een tweetal plekken in de toekomstige hoogwatergeul
van Ooijen nader onderzoeken op archeologische waarden.
Directe aanleiding voor het aanvullende onderzoek zijn de uitkomsten van het recente proefsleuvenonderzoek. Daarbij zijn rondom Ooijen
op verschillende niveaus tekenen van bewoning
gevonden. De werkzaamheden starten midden
augustus en duren 8 tot 10 weken. Rondom de
werkzaamheden organiseert het projectbureau
een archeologische excursie.
Archeologisch onderzoek
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is allerlei prehistorisch materiaal gevonden: stukjes keramiek
van borden, kruiken en voorraadpotten, maar ook
bewerkt vuursteen uit de Steentijd.
Dat kwam overeen met de verwachtingen, maar
op basis van nadere analyse van de vondsten,
acht de Provincie Limburg het nodig om de twee
sleuven bij Ooijen nog eens te openen. Het aanvullende onderzoek gaat letterlijk de diepte in; om
te bepalen hoeveel jaar geschiedenis de locaties
bevatten, wordt er tot op drie meter afgegraven.

Excursie
De projectcoördinator van het archeologische
onderzoek, Reinier Ellenkamp, zal op zaterdag
10 september een excursie verzorgen.

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?
Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen in de tuinkorf.

Na een algemene toelichting over het archeologisch
onderzoek van Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum wordt er een bezoek gebracht aan een
van de sleuven in Ooijen. De excursie begint om
10:00u en eindigt om 12:30u. Aanmelden uiterlijk
6 september via: info@ooijen-wanssum.nl
Meer informatie
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een
integraal project van de Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat,
Gemeente Venray, Gemeente Horst aan de Maas
en Waterschap Peel en Maasvallei. Meer informatie
over de wijze waarop Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum met archeologie omgaat is te vinden op
de projectwebsite: www.ooijen-wanssum.nl

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Nieuwe Peeldijk 36

Kalendergids 2017
Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal de heer L. Christiaens
van FMR Producties bedrijven en instellingen
bezoeken om adverteerders te werven voor de
kalendergids 2017. Het staat u vrij om hier wel
of niet op in te gaan.

Grubbenvorst
Nieuwe straatnaam: Kapelaan Slotsstraat

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2017 tot
1 september doorgeven aan Unit Communicatie,
tel. (077) 477 97 77 of per e-mail:
gemeente@horstaandemaas.nl

Horst
Kerkstraat 1, 3, 3A, 3B, 3C, 5 en 5A

Sevenum
Heesbeemd 8
De Krouwel
Gelderdijk 15
Swolgen
Mgr. Aertsstraat 54

Lottum
Losbaan 12
Wielder 6

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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Weer kampioenen
voor Ruiterclub
Wittenhorst
Door: Ruiterclub Wittenhorst
De Limburgse Kampioenschappen werden vorig weekend gehouden.
De kampioenschappen werden dit jaar georganiseerd door
PSV De Paardenvriend uit Reuver. Ook Ruiterclub Wittenhorst was van de
partij en liet van zich horen met kampioenen en goede scores.
Na fanatiek oefenen mocht het
viertal de strijd aangaan om het
Limburgs Kampioenschap in de klasse
M/Z. De proef verliep naar ieders
tevredenheid. Er zaten erg goede
stukken tussen, waarbij diverse
achten gescoord werden. Ook de
concurrenten, Leunen en Ottersum,
hadden goed gereden, wat het erg
spannend maakte. Uiteindelijk bleek
Wittenhorst met haar Z-viertal toch
aan het langste eind te trekken en
daarmee de titel binnen te slepen.
Ook individueel liet Wittenhorst
van zich horen. In de klasse ZZ-Licht
behaalde Patty Hanssen met Bono in
de eerste proef een vijfde plek. Dit

Door: stal Joabel
De 14-jarige Brent Janssen uit Swolgen wist in het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 augustus met zijn
pony Hielke op de Samengestelde Menwedstrijd in Ysselsteyn de klasse 1span pony´s op zijn naam te schrijven.

betekende dat er afgekampt mocht
worden in de middag. ’s Middags
werd de kür op muziek verreden en
uiteindelijk haalden Patty en Bono de
vijfde prijs.
Bij het springen behaalde Susan
Smulders met Easy Snake een zesde
prijs en Loes Hofmans met Dover
een zevende prijs in de klasse M.
Hiermee plaatsten beide amazones
zich voor de Hippiade. In de klasse
L behaalde Fried van Stiphout met
Flower Queen een zevende prijs.
Op zaterdag lukte het Susan
Smulders om als commandant van het
viertal van Rijdt met Beleid uit Meerlo
de kampioenstitel binnen te halen.

Jeugdvoetbaldagen
in Horst
Sportpark Ter Horst in Horst staat tussen maandag 29 augustus en
vrijdag 2 september in het teken van de jeugdvoetbaldagen.
Tijdens de 27e editie van de
jeugdvoetbaldagen is onder andere
aandacht voor de penaltybokaal
en partijtjes met vier-tegen-vier of
zeven-tegen-zeven. Ook staat er een
pannakooi. Voor de keepers is een

Brent Janssen wint menwedstrijd

speciaal programma gemaakt.
Jongeren tussen 6 en 14 jaar
kunnen deelnemen aan de voetbaldagen.
Kijk voor meer informatie op
www.jeugdvoetbaldagen.nl

GEWOON GENIETEN
G O L F - E N C O U N T RY C L U B G E I J S T E R E N

Beleef het golfspel op unieke wijze op een unieke baan.
18 holes in een prachtige natuurlijke omgeving.
Gewoon golfen, proeﬂidmaatschap voor € 250,Gastvrij en culinair genieten. Als het proeﬂidmaatschap u bevalt en u wilt
lid worden per 1 januari 2017, wordt de € 250 in mindering gebracht op het
lidmaatschapsgeld. Ook vervalt het inschrijfgeld (€ 1000,-) per 1 augustus
2016. Informeer naar onze kennismakingslessen! T: 0478-532592,
golfclubgeijsteren
welkom@golfclubgeijsteren.nl,

w w w. g o l f c l u b g e i j s t e r e n . n l

Na een goede dressuurproef nam
Brent de leiding en wist deze door
een foutloze vaardigheid te behouden.
De zes marathonhindernissen werden
in een vlot tempo en zonder fouten
overwonnen, waardoor Brent zijn
voorsprong van 5 punten tot het eind
wist te behouden. Voor Brent is dit

de eerste overwinning op een grote
menwedstrijd. Twee jaar geleden
startte Brent met deze sport en
wist met zijn zelf opgeleide pony
Hielke goede resultaten te behalen,
zoals reservekampioen district Zuid.
Doordat er bij de jeugd weinig
competitie is, startte Brent dit jaar bij

de senioren en wist hier al snel met
de groten mee te kunnen. Zijn moeder
Leontine, zij runt een manege in
Swolgen, is zijn vaste groom en
dressuurtrainer. Eric Couwenberg,
zelf internationaal tweespanrijder
begeleidt Brent voor de snellere
onderdelen.

Dit is mijn club volleybalvereniging Set Up Meerlo
In het artikel uit de rubriek Dit is mijn club over volleybalvereniging Set Up Meerlo dat donderdag 11 augustus
in HALLO Horst aan de Maas gepubliceerd is, is per abuis de bronvermelding van de foto niet bijgevoegd.
De foto bij het artikel is gemaakt door Paul Poels Fotografie.

Zondag 28 augustus 2016
van 11.00 - 16.00 uur
Er valt nog meer te zien en te horen:
 Verkoop 2e hands boeken en tijdschriften
 Muzikaal optreden van Jac Hanssen
 Modeshow van werkstukken van
de cursussen en workshops
 Speciale activiteit voor de kinderen
 Expositie ‘Reisstof’ uit Oman en Venezuela
 Nederlands grootste textielbibliotheek

Grote cursusmarkt in
Museum de Kantfabriek
Presentaties en demonstraties van:

Entrée markt en bibliotheek gratis.
Entrée expositie € 6,- (of museumjaarkaart).

Speciale vilttechnieken, zeefdruk- en
sjabloneertechnieken, speciale patchworktechnieken, mixed media, weven,
vlechten, kantklossen, haken, breien,
borduren, punchen, verdwijnvlies,
hoeden maken, kinderworkshops

©Mirja Wark

www.museumdekantfabriek.nl
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Dit is mijn club
9/15

Hosema Sevenum

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot
beugelen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Horst aan de Maas met
vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast vooruit. In deze aflevering: gym- en
turnvereniging Hosema uit Sevenum.

bijvoorbeeld de Olympische spelen. De
samenleving wordt individualistischer
en daar sluiten individuele sporten
zoals turnen, freerun en dans prima op
aan. We verwachten voor de komende
jaren dan ook zeker geen krimp.”

Op zoek naar
breakdance-trainer

Vorig jaar zomer heeft het
bestuur van gym- en turnvereniging
Hosema de visie van de club eens
goed op papier gezet. Er zou onder
andere veel ingezet gaan worden

op naamsbekendheid. En dat is gelukt:
afgelopen seizoen traden ze op tijdens
de opening van de nationale sportweek
in Horst en wonnen ze de lokale Jan
Linders clubspaaractie. En niet zonder

De groei binnen de club kwam
deels door het opnemen van een dansafdeling binnen de club. Hoofdtrainster
Linda Hoeijmakers: “We zijn met
een paar dansgroepjes bij Hosema
‘ingetrokken’ dit seizoen. Dat ging heel
goed, we hebben er ook veel nieuwe
kinderen bij gekregen. De groepen
zaten voor carnaval al helemaal vol.
Komend seizoen gaan we van drie
naar vier groepen. En we willen graag
uitbreiden met een breakdance-groep
maar daarvoor zijn we nog op zoek
naar een trainer.”
De dansafdeling ging er afgelopen
seizoen meteen vol in en schreef zich
direct in voor wedstrijden bij de KNGU.
Eén regionale categorie werd meteen
door twee groepen gewonnen. “Het NK
Streetdance was wel andere koek.
Daar hebben we nu ervaring op gedaan
en dat was heel leerzaam. Nu werken
we aan een goede routine voor
succes, want in één seizoen groeide de komend jaar”, aldus Hoeijmakers.
De vereniging is in 2007 opgestart
club van 280 naar 330 sportende jeugdleden. Voorzitter Bianca van den Berg:
en daarmee een jonge vereniging.
“Turnen is nu heel populair, mede van- “Je ziet nu al dat het algehele niveau
wege het succes van Nederlanders op
gestegen is de afgelopen jaren”, vertelt

Korfbalvijfkamp SV Melderslo
De afdeling korfbal van SV Melderslo organiseert op zondag 28 augustus een vijfkamp op sportpark De Merel in
Melderslo. Verschillende ploegen uit de hoogste klassen van het dameskorfbal nemen het die dag tegen elkaar op.
De vijfkamp wordt georganiseerd
voor het eerste en tweede
seniorenteam van SV Melderslo, ter
voorbereiding op de competitie.
Hoofdklasseploegen Oranje-Wit uit

Leunen en De Peelkorf Ysselsteyn
en topklasseploegen DDW Hooge
Mierde en Swift Velden zijn die dag
ook met hun eerste en tweede
team aanwezig. In totaal worden

tussen 10.00 en 16.00 uur twintig
wedstrijden van een half uur
gespeeld.
Publiek is welkom tijdens de vijfkamp op het sportpark in Melderslo.

Carbootsale Horst

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10
Deelnemen markt zie:

www.carbootsalehorst.nl

Proef • Beleef • Geniet

Schutterij St. Jan organiseert dorps- en verenigingsschieten op het schietterrein in Grubbenvorst op zaterdag
27 augustus. Zondag 28 augustus wordt het jaarlijkse koningsvogelschieten gehouden.
en 14 jaar wordt een speciaal toernooi gehouden. Vanaf 18.00 uur is
er livemuziek in de feesttent op het
schietterrein. Het hoogtepunt van het
seizoen vindt de dag erna plaats. Bij

MEGA
ROMMELMARKT

t.k. pruimen zelf plukken € 1,00 per
k.g. Van Lankveld, Tienrayseweg 2
Meerlo. 06 53 13 01 32.

Koningsvogelschieten
Grubbenvorst
Het verenigingsschieten wordt
gedaan met een zware buks.
Het evenement begint vanaf 14.00
uur en is toegankelijk voor iedereen
vanaf 15 jaar. Voor jongeren tussen 8

21 augustus

het koningsvogelschieten wordt de
huidige koning om 13.30 uur traditiegetrouw thuis opgehaald. Hierna volgt
het koningsvogelschieten en de dag
wordt afgesloten met een feest.

Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!
www.vitellius.nl

Bianca van den Berg. “Maar we hebben de ambitie om nog hoger te gaan
en op N-niveau mee te kunnen.” De
ambitie van Hosema blijft tot nu toe
echter ook niet zonder succes. De
12-jarige Floor van Kempen werd
afgelopen seizoen Limburgs kampioen divisie 5 jeugd 2. Hierdoor mocht
ze naar de districtsfinale, waar ze
achtste werd. “Als ik niet van de balk
was gevallen, was ik eerste geweest.
Volgend jaar wil ik districtskampioen
worden”, zegt de jonge turnster.

Toekomstdromen
Om die ambitie kracht bij te zetten, komt er vanaf komend seizoen
een derde trainingsmoment bij voor
de wedstrijdturnsters. Ook organiseert Hosema aanvullende trainingen
in samenwerking met Bootcamp
Power en bij JumpXL. “Het is altijd
goed om verder te kijken dan je
eigen sport”, vindt Van den Berg.
Komend seizoen bestaat de club
10 jaar. Hoe dat gevierd moet worden, daar gaat men zich komende
zomer eens over buigen. En toekomstdromen heeft de vereniging
ook: “Turnen hoort eigenlijk niet in
een sporthal. We moeten sjouwen
met alle toestellen, we hebben geen
valbakken of trampolines. Nu trainen
we geregeld in een turnhal in Budel,
waar ze wel valbakken hebben en
waar nieuwe oefeningen aangeleerd
worden. Onze grote droom is echt
een eigen accommodatie.”

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686
Troubadour Math Craenmehr.
De vakantie zit erop. Even vooruit
denken. Nu eerst even troubadour
Math boeken voor het feestje van
opa, oma, pa of ma. Of gewoon
voor uzelf. 06 22 60 41 88 of math@
muziekenspel.nl Gedaan is gedaan!!

Pulse Miniorentoernooi in Horst
Het Pulse Miniorentoernooi en de Phoxy Cup vinden dit jaar plaats op zaterdag 27 en zondag 28 augustus op
Sportpark Ter Horst in Horst.
De Phoxy Cup, dat door voetbalvereniging RKSV Wittenhorst in samenwerking met PSV wordt georganiseerd,
kent ploegen uit Nederland, België,
Duitsland en Engeland. “Er mag met
recht van een internationaal deelne-

mersveld worden gesproken. Enkele
in het oog springende teams zijn
Schalke’04, PSV, Club Brugge, titelverdediger Derby County en natuurlijk
het team met talenten uit Horst aan
de Maas”, aldus de organisatie. Op

zondag is het de beurt aan de F-spelers
van amateurclubs waarmee PSV
een samenwerkingsverband heeft.
Zij strijden dan om de Dirk Marcellis
Wisseltrofee. Beide toernooien beginnen rond 10.00 uur.

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio
r e s t a u r a n t

van de regio
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Henk Kemperman.

GEPLUKT

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.

Amalia van de
Lisdonk-Coenen HALLO

Zomer
Column
Tolerantie
Tolerantie is de basis voor een
gezonde SAMENleving en was
jarenlang een van onze goede
eigenschappen. Hier “was niets te
gek.” Iedereen mocht zijn mening
geven zonder veroordeeld te worden.

Ze staat bekend als de textielexpert van Museum De Locht. Ze is graag creatief bezig en weet van het kleinste stukje stof nog iets te maken.
Deze week wordt Amalia van de Lisdonk-Coenen (80) uit Melderslo geplukt.
Wie Amalia van de Lisdonk zegt, zegt textiel.
Toch zag ze het als twaalfjarige helemaal niet
zitten om naaister te worden. Het zat toch wel
in haar genen. Haar grootvader van vaders kant
was kleermaker en een tante van moederskant
had drie jongens die ook als kleermaker werkten.
De jonge Amalia speelde echter liever op straat
dan dat ze op school stil moest zitten. “Op mijn
rapport van de lagere school had ik meestal een
5 voor gedrag”, lacht ze. “Ik herinner me nog dat
ik voor mijn plechtige communie een nieuwe
grijze jas kreeg. Op een gegeven moment waren
er jongens buiten aan het voetballen en zonder
na te denken rende ik achter die bal aan, zo een
vieze sloot in. Daar was mijn moeder niet blij
mee, nee.”
Amalia groeide op in een gezin van negen
kinderen, bestaande uit zes meisjes en drie
jongens. De familie Coenen woonde aan de
Meldersloseweg in Horst. Haar vader was zelfstandig betonwerker, totdat het door de crisis in

de jaren 30 slechter met het bedrijf ging en hij
als wegenbouwer ging werken. Een broer en een
zus van Amalia stierven al op jonge leeftijd. “Mijn
zus Annie overleed enkele weken nadat ze eerste
communie had gedaan. Ze speelde in een berg
zand op de Reulsberg, toen het zand ging schuiven en zij er onder kwam. Mathieu kreeg een
ongeluk met zijn solex na een bezoekje aan één
van mijn zussen die in Oostrum woonde. Ja, dat
was geen gemakkelijke tijd voor mijn ouders.
Mijn moeder kon er wel goed mee omgaan, maar
vooral mijn vader had het erg moeilijk mee.”
Na de lagere school besloten haar ouders
dat Amalia naaister zou worden. Zo kwam ze
terecht in het atelier van Nelly Haegens in Horst.
“Daar heb ik zes jaar een opleiding gevolgd.
Een geweldige vrouw was dat, waar ik veel van
heb geleerd. We begonnen met het meest eenvoudige, het maken van een pyjama, en leerden
steeds meer bij. Je kunt het je nu bijna niet meer
voorstellen maar in die tijd, dan hebben we het
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over de jaren 50, werd alle kleding met de hand
gemaakt. Dat doe ik zelf nu nog. Ik gooi ook nooit
oude kleding weg, kijk altijd of ik er nog wat van
kan gebruiken. Ieder frutseltje dat er ligt, daar
zie ik iets in. Gevoel voor textiel noem ik dat.”
Behalve haar opleiding bij Nelly Haegens, volgde
Amalia ook les aan de modevakschool ENSAID in
Tegelen. Hoewel een tante ooit zei: “Als Amalia
naaister wordt, word ik koningin”, slaagde ze
toch voor haar opleiding. Op haar negentiende
vestigde Amalia zich als zelfstandig coupeuse.
In 1963 trouwde Amalia met Harry van de
Lisdonk, die ze had leren kennen op de bruiloft
van haar zus. Hij werkte als smid in Melderslo en
startte later een verwarmingsinstallatiebedrijf.
Samen met Harry kreeg ze drie zonen, Geert (52),
Ron (50) en Bas (48). Ze heeft acht kleinkinderen,
waarvan de oudste 18 jaar en is en de jongste
13. Harry overleed twaalf jaar geleden na een
ziekbed. “Tijdens zijn ziekte heb ik samen met
de kleinkinderen een vilten deken voor hem
gemaakt. Nadat hij is gestorven hebben de kleinkinderen de deken in de kist gelegd. Ze hebben
hem toen goed ingestopt.”
Ongeveer een jaar na Harry’s overlijden
meldt Amalia zich samen met een kennis aan
bij de kunstacademie in het Belgische Mol.
Daar studeerde ze zeven jaar. “Ik ben zo dankbaar
dat ik die kans nog heb gekregen. Het was een
fantastische tijd. We werden er met open armen
ontvangen, ze vonden ons echte vakvrouwen.
We hebben veel van hen geleerd, maar zij ook
van ons.” Museum De Locht in Melderslo maakt
nu dankbaar gebruik van haar kennis en kunde.
Samen met twee andere vrijwilligers beheert zij
de grote collectie textiel van het museum. Ze is
erg trots op het nieuwe onderkomen van de textielafdeling. “Een deel van de collectie is nu uitgestald in etalages en vitrines. Daar ben ik erg blij
mee. We hebben met name kleding van volwassenen in onze verzameling. Kinderkleding werd
vroeger helemaal opgedragen, dus daar is niet
veel ven bewaard gebleven. Het is heel interessant om te zien hoe je vroeger het standsverschil
merkbaar was in hoe bijvoorbeeld de wol in een
kledingstuk werd verwerkt. Wie geïnteresseerd is
in textiel, is van harte welkom om ons te helpen.”

Inmiddels is dat grondig veranderd.
Met de opmars van de ‘sociale media’
lijkt de tolerantie verdwenen. Sociale
media zijn een podium geworden,
waar men niet alleen vrijelijk zijn
mening verkondigt, maar vooral
anderen verkettert en zelfs dood
wenst. We noemen het nog steeds
‘sociale media’, maar het zijn ‘asociale
media’ geworden.
In zolderkamers zitten anonieme
toetsenisten, wier enige kwaliteit het is
om iedereen met een andere mening
of afwijkend gedrag uit te schelden en
een kort leven toe te wensen.
Zij schromen zelfs niet om ook hun
kinderen te bedreigen en hun adressen
te publiceren. Hun verborgenheid
gebruiken zij als hun camouflagenet.
Communiceren (vroeger heette dat
‘praten’) had altijd de bedoeling om
verschillen van mening te overbruggen,
maar de sociale media lijken de
verschillen onoverbrugbaar te maken.
Anders-gelovigen zijn vaak het mikpunt
en dan vooral hun afwijkende kleding.
In mijn jonge jaren (ik ben 71) was het
een eis dat onze moeders en zusters bij
kerkbezoek een hoofddeksel droegen
en hun armen bedekten. Dat vonden
wij toen ‘normaal’. Maar als andere
mensen nu soortgelijke eisen stellen,
gebruiken velen kwalificaties als
‘achterlijk’ en ‘bekrompen’.
Daarmee kwalificeren zij hun eigen
grootouders impliciet ook als
‘achterlijk’ en ‘bekrompen’, omdat zij
destijds dezelfde eisen stelden.
Tolerantie is van LEVENSbelang.
Kunnen wij de kwalijke gevolgen van
sociale media voorkomen zonder die
media om zeep te helpen? In een
gezamenlijke actie van ouders, scholen,
maarschappelijke organisaties,
politieke partijen, kerken en dergelijke
moet dat toch kunnen? Voor een
gezonde SAMENleving!
Henk Kemperman
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Vakantietip

Zuid-Afrika
Geschiedenis overal voelbaar

Ouder worden heeft ten aanzien van vakanties grote voordelen.
De keuzemogelijkheden worden namelijk groter. Zolang de kinderen nog
meegaan, gaan hun wensen voor. Dus vooral veel strand of campings met
zwembaden en veel speelgenoten en veel lawaai en niet zoveel cultuur.
Het motto was: ‘Als zij zich vermaken,
hebben wij rust’. Als kinderen niet meer
meegaan hoeft dat niet meer, maar het mag
wel. Er zijn meer keuzemogelijkheden: sportieve
reizen, culturele bestemmingen, andere
continenten en verre landen met veel of weinig
andere toeristen. Een paar jaar geleden hebben
Henk Kemperman en zijn partner een dergelijke
reis door Zuid-Afrika gemaakt. Een reis, die
zeer veel indruk heeft gemaakt en waar ze nog
steeds met een voldaan gevoel op terugkijken.
Uiteraard was er de prachtige natuur met
ongekend weidse vergezichten en de bijzondere
locaties als het zuidelijkste puntje (‘Kaap die
Goeie Hoop’) en de wildparken. “De gidsen
in die parken sloven zich echt uit om ‘hun’
passagiers in de landrover de ‘grote vier’ van
dichtbij te laten zien. Olifanten zijn ook hier van
dichtbij te bekijken in dierentuinen, maar grote
kudde Afrikaanse olifanten zien oversteken
vlak voor de auto is echt een bijzondere
ervaring. Net zoals een troep leeuwen, die op
enige tientallen meters ligt te slapen. Je weet
dat ze wel doorvoed zijn en dat de chauffeur
een pistool op de stoel heeft liggen, maar de
spanning is er niet minder om.”
En dan uiteraard de bijzondere geschiedenis
van het land, die overal zichtbaar en voelbaar
is. Zoals bij het trekkersmonument en op

Robbeneiland bij de cellen
van Nelson Mandela en zijn
medegevangenen, maar ook
bij de vele marktkraampjes
langs de weg. “Ik had
alles al zo vaak gezien
in publicaties en er over
gelezen in boeken, maar
live heeft dat veel meer
impact. Daar werden wij
stil van.
De townships zijn grote
oppervlaktes met
eindeloze golfplaten,
waaronder mensen
dicht op elkaar wonen.
Een georganiseerde wandeling door zo’n wijk
maakte veel indruk vanwege de vele scherpe
tegenstellingen. Zo hingen voor die vaak
smerige onderkomens hagelwitte overhemden
aan de lijn. Hoe krijg je die zo spierwit in
zo´n omgeving? Of een dame, die uit een taxi
stapt in een keurige bedrijfskleding van een
hotel en begroet wordt door haar kinderen
op blote voeten. Voor ons een groot contrast,
maar hoe combineert zij die twee werelden?
Zuid-Afrika, een aanrader voor een mooie,
waardevolle vakantie, is de lange vliegreis meer
dan waard.”

Jonge raadsleden

‘Meer humor en huurwoningen’
Jim Weijs (20) uit Lottum, Danny van Hees (26) en Bart Cox (25) uit Horst zijn de drie jongste raadsleden uit de gemeenteraad van Horst aan
de Maas. Zij zetten deze raadstermijn hun eerste stappen in de politieke arena. HALLO Horst aan de Maas maakt de balans met ze op.

Ze zijn het noodzakelijke nieuwe bloed in de
gemeenteraad van Horst aan de Maas: Jim Weijs
(D66), Danny van Hees (CDA) en Bart Cox (SP).
Cox, leraar geschiedenis in spé, vergaarde genoeg
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen
van maart vorig jaar, terwijl Van Hees en Weijs
de zetel van een terugtredende partijgenoot

innamen. “Als je vijf jaar geleden had gezegd
dat ik gemeenteraadslid voor het CDA zou
worden, had ik je uitgelachen”, zegt Van
Hees. De interesse in de lokale politiek van de
Horstenaar, die studeert aan de lerarenopleiding
maatschappijleer, werd serieus toen hij de in de
provinciale staten gekozen Rudy Tegels leerde

kennen. “Als je met elkaar praat onder het
genot van een biertje kan het snel gaan.” Weijs,
student Amerikanistiek, verving in oktober 2015
Henk Kemperman. “Ik heb altijd al interesse in
politiek gehad. Ik heb me georiënteerd en ben lid
geworden van D66. Toen ik contacten kreeg bij
D66 Horst aan de Maas, ben ik er ingerold.” Cox

voelde zich aangetrokken tot het socialisme, ging
kijken wat hij hiermee kon doen in Horst en vond
de SP. “Na het bekleden van een bestuursfunctie
heb ik me verkiesbaar gesteld voor de SP.”
De drie raadsleden zijn de uitgelezen kandidaten om jongeren te bereiken. Dat dit niet altijd
lukt, is volgens hen onder meer te wijten aan het
taalgebruik van politici en de soms langdradig
overkomende vergaderingen. “Mijn vriendin luisterde laatst een stukje van de commissievergadering mee. Ze vroeg zich af hoe ik daar naar kon
luisteren”, aldus Van Hees. “Ik denk dat je met
meer humor serieuze kwesties goed over kunt
brengen. Ik let er ook op dat ik niet in herhaling
val en te veel zeg”, vertelt Cox. Weijs: “Mensen
tonen vaak pas interesse in waar wij mee bezig
zijn als het over iets gaat wat hen raakt. Dat is
overigens ook het mooie van lokale politiek. Je
kunt echt iets voor mensen betekenen.”
Hoewel de drie jonge politici verschillende
partijen vertegenwoordigen, hebben ze ook
een concreet gezamenlijk doel: zorgen voor
genoeg betaalbare huurwoningen voor jongeren
en groepen met een kleine beurs. Van Hees:
“Ik vind het onacceptabel dat je bijna twee jaar
moet wachten op een betaalbare huurwoning.”
Cox: “Ik sta nu negen maanden ingeschreven en
zie te weinig geschikte woningen voorbij komen.
Het aantal sociale huurwoningen moet flink
worden opgekrikt.” Weijs: “Meer huurwoningen
maakt het voor jongeren aantrekkelijk om hier te
blijven.” De heren hebben op dit gebied al een
klein succesje geboekt. In verzorgingshuis Berkele
Heem in Horst worden dankzij een motie van CDA
en SP appartementen gerealiseerd die behalve
ouderen ook jongeren en statushouders moeten
gaan trekken.
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Uit

Horst
aan de
Maas

Sef Janssen

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Sef Janssen, geboren in Sevenum,
maar inmiddels uit Engadine in Australië.

Sef samen met zijn kleinkinderen, die zich ‘Opa’s Army’ noemen
Al die wetten en regeltjes in Nederland, daar was de
destijds 30-jarige Sef Janssen uit Sevenum helemaal klaar
mee. Een paar weken na zijn huwelijk met Ria vertrok het
stel in 1952 naar Australië om daar een nieuw bestaan
op de bouwen. Van die beslissing heeft de inmiddels
94-jarige Janssen nooit spijt gehad. “Het eerste jaar had
mijn vrouw nog wat twijfels, maar daarna was ook zij
helemaal gewend in Australië. Zelf heb ik nooit terug
gewild”, aldus Sef. In het Australische Engadine stichtten
de twee een gezin met een zoon en twee dochters.
Hun familie in Nederland bleven ze echter bezoeken.
Sinds Ria gestorven is, komt Sef iedere twee jaar in zijn
eentje naar Horst, waar hij bij zijn nicht Nel van Issum en
haar partner Ger logeert. Janssen: “Zo’n grote reis op mijn
leeftijd is niet niks. Ik vind het altijd weer knap van mezelf
dat het nog lukt.”

Niet meer het Sevenum
van vroeger
Sef werd in 1922 geboren in Sevenum, als zevende
van tien kinderen. Tot zijn veertiende woonde hij in het
dorp. “Als ik nu nog eens terug ga naar Sevenum, dan is
het niet meer het Sevenum dat ik van vroeger ken. Niks
is meer hetzelfde, zelfs mijn huis aan de Molenveld staat
er niet meer.” Toen de Tweede Wereldoorlog aanbrak
stond Sef voor een keuze: gaan werken in Duitsland of
naar de kolenmijnen. “Ik vertrok naar Eygelshoven, naar
de kolenmijn. Na vier jaar wilde ik me bij de Amerikanen
voegen om hen te helpen, maar dat mocht niet. Toen ik
weer naar huis wilde gaan, mocht ik de Maas niet meer
over van de Duitsers.” Sef vertrok naar Nijmegen, waar hij
middenin het oorlogsgeweld belandde. “Ik zat vast tussen
twee groepen vechters: de geallieerden en de Duitsers.
Er kwamen heel veel vliegtuigen met bommen over, maar
gelukkig hebben ze mij allemaal gemist.”
Na de oorlog ging Sef in militaire dienst. Hij speci-

aliseerde zich in legerauto’s en werd gestationeerd in
Indonesië. Toen hij terugkwam in Nederland verliet hij het
leger. “Ik was boos”, legt hij uit. “Ik wilde langer in dienst
blijven, want ik had inmiddels de rang van sergeantmajoor bereikt. Ik kreeg te horen dat die rang verviel.
Toen ben ik weggegaan.” De laatste druppel die Sef naar
Australië deed emigreren, was een voorval met een
agent. “Ik lag na een lange dienst ergens in een park op
een bankje te slapen. Een politieagent maakte me kwaad
wakker: dat mocht hier niet in Nederland. Toen had ik
genoeg van al die regels en dingen die hier niet mochten.
Ik vertrok naar Australië.”

Genieten van de vrijheid
In Australië vond Sef al snel werk als automonteur.
“Ik heb altijd gewerkt in Australië en vooral genoten van
de vrijheid die het land biedt. In Nederland gaan dingen
vaak lastig. Zie hier maar eens een dokter te spreken te
krijgen, bijvoorbeeld.” In Australië merkte Sef dat het
leven gemakkelijker ging. “Het is allemaal minder strak
geregeld, je hoeft minder vaak van je te laten horen en
kan meer je eigen gang gaan. De laatste jaren komt daar
wel wat verandering in.”
Dit jaar is Sef niet de enige die vanuit Australië op
bezoek is in Horst. Ook zijn kleinzoon Jonathon is voor
een paar dagen bij zijn opa te vinden. Sef liet hem de
omgeving en zijn geboortedorp Sevenum zien. Hij vindt
het fijn om daar rond te kijken, maar mist het dorp niet
echt. “In ieder geval niet zoals het dorp nu is. Zoals het
vroeger was, daar denk ik wel nog graag aan terug. Maar
ik heb inmiddels langer in Australië gewoond dan in
Nederland. Alle vrienden die ik in de buurt van Sevenum
had, zijn inmiddels overleden. Vroeger zocht ik hen nog
wel eens op.” Toch komt hij graag iedere twee jaar naar
Horst. “Voor de gezelligheid”, legt hij uit. “Ik vind het
heerlijk om hier op bezoek te komen, maar ik zou hier niet
meer willen wonen.”
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Melderslo

Dionysos Gildendag
in Museum De Locht
Bier, wijn, likeur en culinair: de vier bloedgroepen van gilde Dionysos geven tijdens de Gildendag op zondag
21 augustus in Museum De Locht in Melderslo informatie over hun hobby, de materialen, de werkwijze en de
activiteiten. Ook laten ze bezoekers proeven van hun producten.

Lourdesbedevaart

Verrassing voor Joop
Mittelmeijer
Dionysos bestaat 35 jaar en telt
ruim 140 wijnmakers, bierbrouwers,
likeurmakers en culinaire avonturiers
uit Noord-Limburg en Oost-Brabant.
Al jarenlang geven de afzonderlijke
groepen regelmatig demonstraties in
De Locht, maar niet eerder presenteerde het gilde zich in zijn totaliteit met
informatie, demonstraties en proeverijen tegelijkertijd op dezelfde plaats.

Producten proeven
In een diavertoning worden
alle activiteiten van het gilde

Dionysos in beeld gebracht maar
bezoekers kunnen ook met brouwers
spreken en hun producten proeven.
Schuttersgilde St. Dionysius uit Heijen
marcheert enkele keren over het
museumterrein met de schutters
en de tamboers, de gildekoning
en de marketentsters. De afdeling
kruisboog van dit gilde geeft een
demonstratie kruisboogschieten.
Bezoekers mogen ook zelf schieten
met kruisboog en windbuks en
een selfie maken als gildebroeder.
Kinderen kunnen deelnemen aan

het programma Kindervermaak. Op
diverse plekken in het museum tonen
ambachtslieden die vroeger tot een
gilde behoorden hun vaardigheden,
zoals de wever, de klompenmaker, de
bakker, de drukker, de houtsnijder en
de imker. Voor livemuziek zorgt een
houtblazerskwintet uit Tegelen en de
folkgroep Vurdewind.
Voor deze speciale dag heeft
museum De Locht de entreeprijs
eenmalig verlaagd. Kijk voor meer
informatie op www.gildedionysos.nl of
www.delocht.nl

Joop Mittelmeijer, oud-dirigent van verschillende koren in de
omgeving, is onlangs door vrienden en koren uit de omgeving
verrast met een reisje naar bedevaartsoord Lourdes. Vrienden en
oud-koorleden zamelden geld in om Mittelmeijer naar Lourdes te
kunnen laten gaan. Initiatiefnemer Math Craenmehr: “ Bij verschillende oud-koren is met de hoed rondgegaan om het mogelijk te
maken dat Joop naar Lourdes kan. Ik verzorg al jaren samen met
hem muziekprogramma’s in zorginstellingen en hij vertelde me dat
hij heel graag nog eens naar Lourdes ging, maar dat zelf niet kon
betalen. Omdat Joop zich al tientallen jaren belangeloos inzet voor
velen, wilden wij deze wens voor hem in vervulling laten gaan.”

Crist Coppens

Projectmatige Charitas

Meer dan één miljoen
euro aan goede doelen
Stichting Projectmatige Charitas (PmC) in Grubbenvorst heeft in het jaar van haar 50-jarig bestaan de grens
overschreden van één miljoen euro, geschonken aan goede doelen.
PmC ontvangt haar middelen op
de eerste plaats uit de verkoop van
de Winkel van Sinkel in Grubbenvorst.
Daarnaast helpt de stichting mee
met inzamelen van oud papier in
Grubbenvorst. PMC startte in 1966 vanuit de behoefte om geld in te zamelen
voor projecten die op een of andere
wijze gelinkt waren aan Grubbenvorster
missionarissen en missiezusters.
Verschillende inzamelingsacties werden
op poten gezet, waaronder na enige
tijd ook een plek om tweedehands
artikelen te verkopen. In de loop der
jaren waren door de groei diverse
verhuizingen binnen het dorp nodig.
Uiteindelijk kwam de Winkel van Sinkel
terecht op de huidige locatie, mede
dankzij de medewerking van een lokale
ondernemer. De laatste jaren kan PmC
jaarlijks ongeveer 50.000 euro scheken

aan goede doelen. De projecten waar
het geld naartoe gaat zijn voornamelijk
gericht op primaire levensbehoeften,
self-supporting oplossingen en kinderen.

Waterpomp bij school
en ziekenhuis
“Wat betreft de watervoorziening
hebben we projecten van verschillende omvang gerealiseerd. We hebben
in Lae, een grote stad in NieuwGuinea, gezorgd voor de aanleg van
een waterpompinstallatie in een van
sloppenwijken. De mensen hebben
hierdoor toegang tot goed drinkwater,
een basis voor een gezond leven. In
Gambia hebben we gezorgd voor een
kleine waterpomp bij een school en bij
het ziekenhuis. Bij datzelfde ziekenhuis

hebben we een douche kunnen aanleggen voor de kraamkliniek. Daarnaast
hebben we in Colombia gezorgd voor
een zuiveringsinstallatie voor drinkwater in een school”, aldus de organisatie.
De focus op self-supporting oplossingen komt tot uiting in de steun bij
het opzetten van aardbeienkwekerijtjes
in Bangladesh, een fruitkwekerijtje met
bijenstand in Nepal, een eigen groententuin bij een internaat/weeshuis,
ook in Nepal, en een sinaasappeltuin in
Gambia. Op verschillende plaatsen heeft
PmC bij scholen de aanleg van toiletten
mogelijk gemaakt, schoolmeubilair
laten maken, leermiddelen aangeschaft
en sportvelden mogelijk gemaakt. In
Zuid-Afrika kon met het geld fietsen
aangeschaft worden, zodat de gezondheidswerkers zich sneller konden
verplaatsen in de krottenwijken.

KEURSLAGERKOOPJE

geldig t/m
zaterdag
20 augustus 2016

3 pepersteaks €6,95
VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt van
het Livar scharrelvarken
Diverse soorten 150 gram €2,95

Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Agenda t/m 25 augustus 2016
do
18
08

vr
19
08

Zomermarkt

Libellenwandeling Heere Peel

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 13.00-15.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start Aan de Drift America

Livemuziek

Bierolympics

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Totally 110: fundraising event

Discojumpen

Tijd: 15.00-23.00 uur
Organisatie: Stichting 110
Locatie: De Schatberg Sevenum

Tijd: 19.00-21.00 uur en 21.00-23.00 uur
Organisatie: JumpXL
Locatie: party- en sportcentrum De Riet Horst

Western Weekend
Organisatie: schietvereniging Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg Meterik

zo
21
08

Western Weekend
Organisatie: schietvereniging Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg Meterik

Quiltcafé

MEGA Carbootsale

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein Peeldijkje Horst

Rommelmarkt

Gildendag

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Melderslose Kennedy Mars
Locatie: feesttent Lochtstraat Melderslo

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: gilde Dionysos
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Open podium

Beachvolleybaltoernooi – Phoenix on the Beach

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Melderslose Kennedy Mars
Locatie: feesttent Lochtstraat Melderslo

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: centrum Hegelsom

Phoenix on the Beach

Optreden To Twelve

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Oops! met Kid de Luca, Deepcrash en Teddy B
Tijd: 23.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za
20
08

in samenwerking met

Breien met een maatje
wo Kinderworkshop
Tijd: 14.00 uur
24 Locatie: Museum de Kantfabriek Horst
08

Western Weekend

Color Run

Organisatie: schietvereniging Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg Meterik

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Stichting Noa4Life
Locatie: De Schatberg Sevenum

Kennedymars – 80 kilometer
Tijd: 05.00 uur
Organisatie: Melderslose Kennedy Mars
Locatie: centrum Melderslo

do
25
08

Zomermarkt

De band To Twelve staat zondag
21 augustus op het zomerpodium
van café Cambrinus in Horst.
Dit optreden begint om 16.00 uur.
De kern van To Twelve wordt
gevormd door Olga Meulendijk en
Jasper Buiter die elkaar vonden op de
Rockacademie in Tilburg. To Twelve
heeft een eigen sound ’van nu’ maar
laat zich inspireren door bands als
Fleetwood Mac, The Eagles en Crosby,
Stills, Nash & Young. To Twelve zingt
meerstemmig en heeft in de jaren
van bestaan al een respectabele CV
opgebouwd. Zo stonden ze vorig jaar
in de finale van Art Rock op Eurosonic
/Noorderslag en toerden ze door
Frankrijk, Ierland en België.

Schatberg

Color Run voor
goed doel
Op camping De Schatberg in
Sevenum wordt op woensdag
24 augustus een Color Run gehouden
voor het goede doel. De run is
2 kilometer lang en start om
19.00 uur bij het E-veld.
De Color Run wordt georganiseerd
door Angelique van den Berg uit
Beuningen. Haar zoon Noa (12 jaar)
heeft een hersentumor. Zijn prognose is
redelijk. “Nu bij Noa de tumor redelijk
onder controle is streven we dagelijks
naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit voor hem. We zien dolfijntherapie
als de beste aanvullende therapie”,
aldus zijn moeder. Dolfijntherapie wordt
op Curaçao gegeven. Er wordt via de
stichting Noa4Life geld ingezameld
voor therapie voor Noa. In de toekomst
wil de familie ook andere kinderen
ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.noa4life.nl Opgeven voor
de Color Run kan via 06 21 88 88 63 of
noa-dolfijntherapie@hotmail.com

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Initiatief Cambrinus

Kennedymars – overige afstanden en fietstochten

Livemuziek

Tijd: vanaf 09.00 uur
Organisatie: Melderslose Kennedy Mars
Locatie: centrum Melderslo

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Dorpsbarbecue – Phoenix on the Beach
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

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

Optreden
To Twelve

Fuck the
Zer00’s
OJC Walhalla in Sevenum
organiseerde op zaterdag
13 augustus Fuck the Zer00’s.
Dit feest stond helemaal in het
thema vóór de zero’s. Bands als
Rockabilly Three, The
Surfaders, Condor, The Lazy
Bones en Dirtbag stonden op
het programma.

Tegen ‘kletspubliek’
Muziekcafé Cambrinus in Horst is
samen met Acoustic Alley Den Haag
een initiatief gestart om kleine
Nederlandse poppodia bij elkaar te
brengen. Met dit initiatief maakt
Cambrinus zich onder meer sterk
voor luistermuziek, die niet bestemd
is voor het tegenwoordig veel
voorkomende ‘kletspubliek’.
Op de website van Cambrinus
wordt het initiatief omschreven met
het motto ‘Podia die er toe doen! Waar
luisteren normaal is’. Een motto dat
verwijst naar de tot nu toe veertien
deelnemende podia en dat daarbij ook
een statement maakt tegen de groeiende kletscultuur tijdens concerten.
“De kletscultuur hier in Nederland heeft
een internationale naam gekregen.
Buitenlandse bands zijn het fenomeen
‘the Dutch Disease’ gaan noemen”,
aldus Cambrinus op haar website. In de
toekomst willen de podia nog verder
samen gaan werken.
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08

Medische Religie
zorg

10.30

HALLO voordeelpas

19.15

Deelnemers

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Grubbenvorst

anco lifestyle centre

Het LoopCentrum

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

Hotel Asteria Venray

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

Beej Mooren

Hof van Kronenberg

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 25 augustus 2016
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

service 19

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

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

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje
Een kop koffie of thee voor € 1

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Blauwebessenland

Heilige mis

€ 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

Brownies & downieS

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

woensdag
		

Rozenkrans

10.30
09.00

Melderslo
17.30

Swolgen
zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

09.00
19.00

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10% korting op een diner
voor 2 personen
5% korting op het hele
assortiment

IJssalon De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

Die 2 Brüder von Venlo

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Praktijk Ik Leer

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Taurus World of Adventure

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Janssen Dansen en Sporten

50% korting op de bowlingbaanhuur

DMS-Service

Kinderboerderij Hagerhof

20% korting op entree

Logeerhuis Kapstok

€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Twee proeflessen gratis

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee € 1

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Eclicker

Museum de Kantfabriek

25% korting op het tweede gerecht

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Driegangenmenu voor € 17,50

Sevenum

Hostellerie De Maasduinen

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Meerlo

10% korting op de hapjes en
drankjes

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

5% korting op de rekening

Camps Optiek
19.15

10% korting op een behandeling
naar keuze

HUIS van de STREEK

Eén gratis consumptie bij de lunch

Kronenberg

zaterdag
		

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

De Bekkerie

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

Gratis kop koffie, cappuccino of thee

My-LifeSlim

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Logeerhuis
Kapstok
Logeerhuis

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op set wimperextensions
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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

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

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

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

NIEUW
NU OOK IN PAN

NINGEN!

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

EIGEN
REPARATIEDIENST

TELEFONISCHE
SUPPORT

ONLINE
SUPPORT

BIJNA 100 JAAR
KENNIS & ERVARING

Martijn

ONDERDELEN &
ACCESSOIRES

7 DAGEN PER WEEK SUPER SERVICE!
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onlangs ook
een Service CenterLQRQVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQJHRSHQG2QV
6HUYLFH&HQWHULVK«WDDQVSUHHNSXQWZDQQHHUXRQGHUVWHXQLQJ
QRGLJKHHIWPHWWHFKQLVFKHYUDJHQHQSUREOHPHQ+HHIWX
ELMYRRUEHHOGHHQVWRULQJRSXZ79HQZHHWXQLHWKRHXGLW
PRHWRSORVVHQ"*HHIRQVGDQHHQEHOOHWMHVWXXURQVHHQ
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OOK VOOR ONDERDELEN

0DDURQ]HGLHQVWYHUOHQLQJJDDWYHUGHUGDQGDW:LMKHEEHQ
LQRQV6HUYLFH&HQWHUQDPHOLMNRRNHHQHLJHQUHSDUDWLHGLHQVW
=LMYRHUHQ$%&UHSDUDWLHVXLWWHUZLMOXJHQLHWYDQHHQKHHUOLMN
NRSMHNRɝ
H(QPRFKWXKHWDSSDUDDWELMRQVPRHWHQDFKWHU
ODWHQGDQNULMJWXYDQRQVHHQJUDWLVOHHQDSSDUDDW]RGDWXLQ
GHWXVVHQWLMGQLHW]RQGHUDSSDUDDWNRPWWH]LWWHQ
Daarnaast kunt u bij ons Service Center ook terecht voor een
EUHHGDVVRUWLPHQWDDQRQGHUGHOHQHQDFFHVVRLUHV+LHUELMNXQW
XGHQNHQDDQVWRI]XLJHU]DNNHQȴOWHUVNDEHOVPDDURRNELMYRRU
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&HQWHULVHUYRRUX

EIGEN REPARATIEDIENST

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

