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Slapen in de loopgraven
Tijdens het Western Weekend van schietvereniging Davy Crockett van vrijdag 19 tot en met zondag 21 augustus waande het publiek zich even niet in 2016, maar in 1862.
Re-enactgroep Mars, de Nederlandse Vereniging voor Militaire Levende Geschiedenis, beeldde hier drie dagen lang de Amerikaanse burgeroorlog uit.

vr 26 - za 27 - zo 28 aug

KIDS!

Themaweekend
incl. koopzondag

Een weekend lang met allerlei kinderactiviteiten
incl beachparty op zondag bij de fontein!

P
gratis

Verrassend Veelzijdig

Waar voorheen nog een stuk bos
stond, hebben de leden van re-enactmentgroep Mars een waar slagveld
gebouwd, compleet met loopgraven en
kamp. Daar laten ze een paar keer per
dag aan het publiek van het Western
Weekend zien hoe het kampleven
en veldslagen in de Amerikaanse
Burgeroorlog er aan toe gingen.
“Re-enactment is eigenlijk experimentele archeologie. Door zo echt mogelijk
een historische gebeurtenis na te
spelen, leren we hoe het leven toen
was”, vertelt Marc Stenssen van Mars.
“We zijn het 6th Alabama Volunteer
Corps. Een vrijwillige infanteriekorps,
afkomstig uit het diepe zuiden van
Amerika.”
Met zo’n veertig man kampeert
de groep in het bos van het Davy
Crockett-terrein. Stenssen: “We proberen de periode zo historisch mogelijk
uit te beelden. Bij de Amerikaanse
Burgeroorlog is dat heel goed mogelijk, omdat er zoveel van bekend is.

We weten welke kleding de soldaten
droegen, wat ze aten en welke wapens
ze droegen.” Eten wordt bereid op
een kampvuur en slapen doen ze in
een kleine tent of in de loopgraven.
Overdag wordt er geoefend met de
wapens en twee keer per dag spelen
ze een veldslag na. “We maken gebruik
van echte wapens en van replica’s.
Schieten doen we met losse flodders. Je

hebt dan wel de grote knal en de rook,
maar geen kogels.”
Re-enactment is voor Marc een
manier om de stress van het dagelijks
leven even te ontvluchten. “Je gaat
helemaal terug naar de natuur en bent
zo bezig met de beleving van hoe zo’n
veldslag vroeger echt was, dat je geen
tijd hebt voor zorgen.”
Lees verder op pagina 02
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Buurtpreventie via WhatsApp

‘Veiligheid is voor iedereen anders’
WhatsApp buurtpreventie is populair. Steeds meer buurten en dorpen in
Horst aan de Maas beginnen zo’n appgroep, waarin buurtbewoners via hun
smartphone elkaar op de hoogte kunnen stellen van verdachte situaties in
de buurt. Ook Melderslo heeft sinds begin dit jaar zo’n appgroep.
Een vermist kind, een verdachte
auto die rondjes rijdt in het dorp of
een signalement van dieven: allemaal
zaken die gedeeld kunnen worden op
een groepsapp voor buurtpreventie.
Onder andere in Horst, America en
Sevenum hebben buurten gezamenlijk
een dergelijke WhatsAppgroep opgericht. In Melderslo is begin dit jaar zelfs
een groep opgericht voor het hele dorp.
Initiatiefnemer Jos Loock-Alaerds ver-
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buurt worden ingericht, wilden wij één
groep voor heel Melderslo. Er heerst
hier een vrij sterk identiteitsgevoel,
waardoor we gemakkelijk op dorpsniveau elkaar op de hoogte kunnen blijtelt: “Als ondernemer ben ik altijd bezig ven houden van verdachte situaties.”
met nieuwe vormen van communicatie. De buurtpreventie geeft de inwoners
WhatsApp is een van de belangrijkste
van Melderslo een veiliger gevoel,
communicatiemiddelen van deze tijd.
meent Loock-Alaerds. “Natuurlijk houdt
Berichten sturen en delen gaat ontzetde overheid zich bezig met veiligheid
tend snel, dat wilde ik gebruiken om de in dorpen en buurten, maar veiligheid
veiligheid in het dorp te vergroten.”
begint ook bij jezelf. Samen kunnen we
proberen Melderslo zo veilig mogelijk
te maken.”
Landelijke organisatie Whatsapp
Buurtpreventie Nederland heeft een
aantal spelregels opgesteld voor buurtBijna 250 van de in totaal 2.000
preventie. Zo raadt zij gebruikers aan
inwoners zijn al aangesloten bij de
eerst de politie op de hoogte te stellen,
groep. Loock-Alaerds: “Hoewel op
voordat er een bericht in de appgroep
andere plekken in de gemeentes deze
wordt verstuurd en is het zeker niet de
buurtpreventiegroepen meestal per

Groep voor
heel Melderslo

bedoeling dat er ‘eigen rechter’ wordt
gespeeld.

Verdachte man
Loock-Alaerds vult aan: “Het plaatsen van foto’s van verdachte personen
is ook altijd lastig. Laatst werd er
bijvoorbeeld een foto gedeeld van een
zogenaamd verdachte man bij een
insluiping in het bedrijf. Dat bleek later
gewoon een jongen uit Melderslo te
zijn die daar werkte en wat later naar
huis ging. Als er zo’n bericht geplaatst
wordt, dan geeft de beheerdersgroep
ook altijd aan dat dit niet de bedoeling
is.”
Ook gemeente Horst aan de Maas
is de snelle groei in Whatsapp buurtpreventiegroepen niet ontgaan. “Wij
vinden deze buurtpreventie een mooi
initiatief dat we graag willen aan-

moedigen, omdat het zorgt voor meer
veiligheid in de wijken”, geeft een
woordvoerder aan.
Op dit moment is de gemeente aan
het onderzoeken wat haar rol in deze
initiatieven kan zijn. “We inventariseren nu wat de buurtpreventiegroepen
van ons willen. Willen ze de veiligheid
vooral zelf oppakken of is hulp van
de gemeente gewenst?” Tot nu toe
concludeert de gemeente dat de buurtpreventiegroepen over het algemeen
graag hulp vanuit de gemeente willen.
“Vragen gaan vooral over hoe je het
beste een groep kan starten. Ook zijn
we gevraagd om bordjes te leveren die
laten zien dat in een bepaalde wijk,
buurt of dorp aan WhatsApp buurtpreventie wordt gedaan.”
De gemeente besluit hier binnenkort over.

Horst aan de Maas: 33 claims

Waterschap ontvangt schadeclaims
na wateroverlast
Het waterschap Peel en Maasvallei heeft tot nu toe 145 schadeclaims ontvangen naar aanleiding van de wateroverlast eerder deze zomer. Van deze
claims kwamen er 33 uit de gemeente Horst aan de Maas.
De hevige regenval eerder
deze zomer zorgde voor behoorlijk
wat schade. Vooral akkers, weiden,
maar ook kassen en schuren kregen te maken met wateroverlast.
Waterschap Peel en Maasvallei (WPM)
kreeg hierover inmiddels 145 schadeclaims binnen, waarvan 33 uit onze
gemeente. “Wij hebben veel begrip
voor de getroffenen die schade hebben
door deze ramp”, aldus een woordvoerster van het Waterschap.
In haar eigen evaluatie van de
situatie geeft Waterschap Peel en
Maasvallei al aan dat het een extreme
weersituatie betrof. “Hierop zijn onze

beken niet ingericht”, aldus de woordvoerster.

Voldoen watergangen
aan afmetingen?
Uit het evaluatierapport van WPM
bleek dat de maaiwerkzaamheden
voor 30 mei nog op schema lagen. De
watergangen waar het strakke maaischema niet voor gold, waren volgens
WPM “voldoende onderhouden om een
normale situatie aan te kunnen.” Wel
wordt nog getoetst of de watergangen
voldoen aan de vereiste afmetingen. In
de evaluatie wordt daarnaast aange-

Vervolg voorpagina

Slapen in de
loopgraven

voor sommigen, de ‘cowboys’ zoals ik
hen wel eens noem, wel het belangrijkste. Hopelijk wordt het publiek ook
vermaakt door de battle. Wij vermaken
ons in ieder geval.”
Re-enactmentvereniging Mars is
opgedeeld in meerdere werkgroepen
die ieder hun eigen periode uit de
geschiedenis tot leven brengen. Marc:
“We beelden verschillende oorlogen
uit tussen de 80-jarige oorlog en de
Sovjet-Afghaanse oorlog in de jaren
80 van de vorige eeuw. Re-enactment
bestaat al heel lang. Heel vroeger
speelden mensen al veldslagen na.
Hoewel de veldslag en het schieten Vooral in Amerika is het heel populair.
Al zie je wel dat de laatste jaren de
voor het publiek misschien het
ledenaantallen van zo’n verenigingen
indrukwekkendst is, is het voor Marc
teruglopen. Maar de verenigingen
niet het hoogtepunt van het weekend.
die overblijven worden wel steeds
“Het gaat mij echt om het leven van
historisch correcter.”
vroeger. Niet alleen de veldslagen,
Voor meer informatie over
maar ook het kampleven. Onderzoek
re-enactmentvereniging Mars, kijk op:
naar dit leven is voor mij ook een deel
www.voorwaartsmars.com
van de hobby. Toch zijn de veldslagen
”Je helemaal afsluiten van de
moderne tijd kan natuurlijk niet, want
je moet altijd een beetje bereikbaar
blijven.” Re-enactment begon voor
hem met een soldatenpet. “Dat was
een speelgoedding die ik ooit kreeg als
kind. Vanaf toen wilde ik meer. Alles
moet zo authentiek mogelijk zijn voor
mij. Een goede re-enacter herken je
dan ook aan de manier waarop hij zijn
broek ophoudt, zeg ik altijd. Dat moet
de juiste soort bretels zijn. Details zijn
belangrijk.”

geven dat in de aanloopperiode tot de
wateroverlast niet geheel in lijn met het
calamiteitenbestrijdingsplan is gewerkt.
Toen duidelijk werd dat de wateroverlast ernstigere vormen aan begon te
nemen, zijn volgens het rapport “de
meeste acties conform bestrijdingsplan
uitgevoerd.” Het waterschap concludeert zelf dan ook dat “met de inzet
van een groot aantal medewerkers en
al het mogelijke materieel, ondanks de
extreme weersomstandigheden, alles in
het werk gesteld is om de wateroverlast
te beperken. Op basis van de huidige
inzichten is de conclusie dan ook
gerechtvaardigd dat Waterschap Peel en

Maasvallei alles, wat redelijkerwijs verwacht mag worden bij wateroverlast,
daadwerkelijk gedaan heeft.”
“Gedegen onderzoek naar de vraag
of wij hebben voldaan aan onze taak
vinden wij belangrijk. Experts van onze
verzekeraar en die van de claimanten
moeten de komende weken hierover
meer duidelijkheid gaan geven”, aldus
de woordvoerster. WPM heeft vorige
week inmiddels tachtig claims doorgestuurd naar zijn verzekeraar. De overige
claims volgen nadat het waterschap
deze voorzien heeft van achtergrondinformatie over het stroomgebied en
haar werkzaamheden in dat gebied.

PUZZEL

Sudoku
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Doorgang aangepast

Vergunning verbouwing
Kloosterhof aangevraagd
Ontwikkelaar Suyderland heeft de omgevingsvergunning voor de verbouwing van winkelcentrum Kloosterhof in
Horst aangevraagd bij gemeente Horst aan de Maas. In het huidige ontwerpplan is de doorgang richting de Kerkstraat aangepast. In tegenstelling tot wat in eerdere plannen geschetst werd, wordt deze niet smaller gemaakt.
Oorspronkelijk zou de doorgang
tussen Kloosterhof en de Kerkstraat
versmald worden naar 6 meter. Dat
is nu teruggedraaid. “Die aanpassing
hebben we gedaan in overleg met
het Centrummanagement van Horst
en de omgeving”, geeft directeur
van Suyderland Marc Janssen aan.
“Op deze wijze wordt de verbinding
tussen parkeerplaats P3 (de parkeerplaats bij supermarkt Jan Linders,
red.) en de Kerkstraat zo optimaal

mogelijk.” Er zijn geen andere aanpassingen aan het ontwerpplan gedaan.

Invulling winkels
Suyderland is sinds 2011 bezig
met plannen voor winkelcentrum
Kloosterhof. Eerdere plannen waren om
alle panden te slopen en een nieuw
winkelcentrum op te bouwen. Dat ging
uiteindelijk niet door en ook eerdere
plannen voor appartementen boven de
winkels werden al geschrapt. In de hui-

dige plannen worden de winkels aan
de Kerkstraat naar voren uitgebreid.
Ook wordt de hoogte van 3 meter
aangepast naar ongeveer 5 meter.
Over de invulling van de winkels kan
Janssen nog niet veel zeggen. “Naast
de supermarkten en dagelijkse voorzieningen in de Kloosterhof is er op
de hoek zeker ruimte ingetekend voor
daghoreca”, aldus Janssen. Wanneer
de renovatie echt van start gaat is
nog niet bekend.

www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

Grubbenvorst

Raad van State:
CVI mag gebouwd worden
De Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) aan het Raaieinde in Grubbenvorst mag gebouwd worden.
De Raad van State veegde woensdag 17 augustus de laatste bezwaren van tafel. Wanneer de Delfstoffen
Combinatie Maasdal (DCM) gaat beginnen met de bouw is nog onduidelijk.
Horst aan de Maas verleende de
bouwvergunning voor de zandverwerkingsinstallatie, zodat daar afgegraven materiaal uit de Maas verwerkt
kon worden. Ook komt er een haven
zodat de verwerkte producten afgevoerd kunnen worden.
Bezwaarmakers Behoud de
Parel en printerfabrikant Océ
maakten zich echter zorgen over
geluids- en trillingsoverlast.
Ook vreesden zij aantasting

Verrassend genieten op locatie!

van de natuur. In een eerdere
zitting verklaarde de Raad van
State de meeste bezwaren van
de belangenvereniging en Océ
al ongegrond. Toch vond zij dat
gemeente Horst aan de Maas een
gedeelte van het plan niet voldoende
had onderzocht. Met name
mogelijke overlast van trillingen
en laagfrequent geluid moest de
gemeente beter onderbouwen. Dat
heeft zij volgens de hoogste rechter

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

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

nu gedaan. Een woordvoerder
van DCM geeft aan dat het op dit
moment nog onbekend is wanneer
er met de werkzaamheden gestart
wordt. Dat moet de komende
maanden duidelijk worden. De
aanleg van de haven neemt zo’n 3
tot 5 jaar in beslag. Daarna zal de
installatie zo’n 15 tot 20 jaar gebruikt
worden. Er wordt dan vermoedelijk
zo’n 15 tot 20 miljoen kubieke meter
grondstoffen verwerkt.

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Milieudefensie

Luchtvervuiling
gemeente als meeroken
van vijf sigaretten

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Kiest u voor kwaliteit?

De luchtvervuiling in Horst aan de Maas heeft vergelijkbare effecten voor de gezondheid als het meeroken van
5,3 sigaretten per dag. Dat blijkt uit cijfers die Milieudefensie onlangs naar buiten bracht. Volgens de organisatie
maken hoge concentraties fijnstof, roet en stikstofdioxide onze lucht ongezond.
Luchtvervuiling verkort onze gemiddelde levensduur met zo’n dertien
maanden. De vervuiling veroorzaakt
ongemerkt allerlei ongemakken en
ziektes, stelt Milieudefensie. Maar het
is zo ongrijpbaar. Daarom liet zij de
GGD Amsterdam, het RIVM en IRAS van
de Universiteit Utrecht een methode
ontwikkelen om de effecten van de
vervuilde lucht in ons land te vergelijken met de effecten van meeroken.
Zij hoopt zo de schadelijke effecten
tastbaarder te kunnen maken.
Uit het onderzoek van
Milieudefensie blijkt dat elke inwoner
van Nederland gemiddeld luchtvervuiling inademt die gelijk staat aan het
dagelijks meeroken van 5,3 sigaretten per dag. Horst aan de Maas scoort
precies het landelijke gemiddelde,

maar net iets hoger dan het provinciale
gemiddelde van 5,2. Buurtgemeenten
Venray en Venlo horen met 5,6 en 5,7
sigaretten per dag bij de ongezondste
gemeenten van Limburg. In vergelijking
met Peel en Maas (5,1), Bergen (4,9)
of Gennep (5,0) scoort Horst aan de
Maas opvallend hoog.

aldus Milieudefensie. De organisatie
strijdt al langer voor een schonere
lucht. Aan het begin van de zomer
spande ze een rechtszaak aan tegen de
Nederlandse staat om gezonde lucht te
eisen. Volgens Milieudefensie voldoet
Nederland niet aan de Europese normen. Zij stelt dat Nederlanders gemiddeld dertien maanden korter leven
door luchtvervuiling.

Wettelijke norm
wordt niet gehaald

RIVM-onderzoek

“Helaas is luchtvervuiling
nog steeds een groot probleem
in Nederland. De wettelijke normen voor stikstofdioxide en fijnstof
worden in Nederland niet overal
gehaald en de advieswaarde die de
Wereldgezondheidsorganisatie voor
fijnstof voorstelt bij lange na niet”,

Gemeente Horst aan de Maas geeft
desgevraagd aan dat de bevindingen
van Milieudefensie meegenomen
worden tijdens het gezondheidsdebat
dat in oktober in de gemeente gevoerd
gaat worden. Ook de bevindingen uit
het RIVM-onderzoek naar intensieve
veehouderijen worden dan besproken.

dealer van

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

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

‘Met zwetende handen en knikkende knieën’
Het zal niemand zijn ontgaan: de afgelopen weken stonden in de hele wereld in het teken van de Olympische Spelen. Ook in Horst aan de Maas hebben veel inwoners, groot sportfan of niet,
uren aan de buis gekluisterd gezeten om te kijken naar hun favoriete onderdeel of team. HALLO Horst aan de Maas ging de straat op en vroeg inwoners naar hun favoriete moment uit de Spelen.

Truus Truijen uit Horst (66) heeft de Olympische Spelen ook gevolgd. Vooral naar het volleybal,
de sport die ze zelf altijd beoefend heeft, heeft ze veel gekeken. “De bronzen medaille voor de heren
beachvolleybal is in mijn ogen absoluut een hoogtepunt.” Naast het (beach)volleybal heeft Truus
ook het turnen behoorlijk intensief gevolgd. “Natuurlijk heb ik alles rondom Yuri van Gelder die is
weggestuurd meegekregen, daar heb ik eerlijk gezegd zelfs een beetje om gelachen. Wie kan er
nu zo dom doen? Hij heeft zo veel waarschuwingen gehad en dan toch weer de fout ingaan. Dan is
het ook terecht dat daar zo’n consequenties op staan. Van Gelder moet een voorbeeld nemen aan
Epke Zonderland. Dat is nou een topsporter. Die valt van de rekstok, maar staat op en blijft positief.
Dat vind ik mooi om te zien.”

Raybrett en Annemieke Titulaer (55 en 50) uit Horst moedigden tijdens de Spelen in Rio twee
landen aan. Raybrett is Iers en dus volgde het stel naast Nederland ook de Ierse sporters in Brazilië.
“Helaas hebben we niet alles mee kunnen krijgen. We hebben net een nieuwe woning en aan het
begin van de Spelen hadden we nog geen kabel. Toch hebben we wel het een en ander gevolgd,”
vertelt Annemieke. “Ik heb bijvoorbeeld het boksen gekeken, dat doe ik zelf ook, dus dat is iets wat
ik erg leuk vond om te zien. Verder hebben we van alles een beetje gezien. We hebben wat turnen
gezien, wat zwemmen, eigenlijk net wat we tegenkwamen als we de tv aanzetten.” Raybrett heeft
de wedstrijd waarin de Ierse zeilster Annalise Murphy zilver won, gezien: “Dan ben ik toch ook trots
op de Ieren hoor”, lacht hij.

Sjoerd en Marloes Heurkens (40 en 38) uit Horst zaten aan het begin van de Spelen nog op een
camping in Zuid-Holland. Ook op vakantie hebben ze de laatste ontwikkelingen uit Rio gevolgd.
“In het begin hadden we zoiets van: dit wordt niks. Sporters waarvan we dachten dat ze het heel
goed zouden doen, presteerden onder verwachting of hadden heel veel pech. Maar sporters
waarvan we het niet hadden verwacht, deden het opeens heel goed. Neem Sanne Wevers, die
Olympisch goud op de balk haalde. Echt een geweldige oefening, daar kunnen we trots op zijn.”
Atletiek is een van de favoriete onderdelen. Sjoerd: “De 100 meter van Dafne Schippers heb ik
gezien. Voor de 200 meter ben ik niet opgestaan, maar de zilveren medaille is wel een prachtige
prestatie.”

Germaine en Hay Emonts (59 en 61) uit Horst waren fanatieke volgers van de Olympische Spelen
in Rio. “Goh, wat we allemaal gevolgd hebben. Volleybal, handbal, zwemmen, turnen, hockey, atletiek. Eigenlijk bijna alles wel. Bij de val van Epke Zonderland zaten we balend voor de tv en de race
van Dafne Schippers was natuurlijk ook geweldig. Ze haalt dan misschien wel net geen gouden plak,
maar ook een zilveren medaille is absoluut memorabel voor Nederland.” Net als Schippers grepen ook
de hockeyvrouwen net naast het goud. “Heel jammer natuurlijk, maar even goed een topprestatie.”
Hoewel het erg vaak ‘net niet’ wat voor Nederland tijdens de Spelen, zijn Hay en Germaine toch trots
op onze Nederlandse sporters. Alleen Yuri van Gelder heeft zich volgens het stel niet gedragen als een
sportman. “Die heeft z’n kans gehad, terecht dat hij is weggestuurd,” vinden Hay en Germaine.

Guus Coppus uit Horst (63) heeft vooral het hockey in Rio gevolgd. “Bij de damesfinale zat ik met
zwetende handen en knikkende knieën op de bank. En dat ze dan verliezen, dat is eigenlijk heel
droevig, maar toch ben ik ontzettend trots. Ook zilver is een topprestatie.” Ook het herenhockey heeft
Guus gevolgd. De hockeymannen gingen in de halve finale met 3-1 ten onder tegen onze zuiderburen.
“Wij waren zelf in België op dat moment. Overal hingen grote schermen en iedereen was aan het
juichen, dus dat was voor ons wel extra zuur.” Naast hockey is Guus ook opgestaan voor de 200 meter
van Dafne Schippers. “Geen goud, maar ook Olympisch zilver is iets waar zijzelf en wij als Nederland
trots op mogen zijn.”

Mayke, Kevin en Leon Thielen (43, 11 en 43) uit Horst zaten in Spanje tijdens het begin van de
Olympische Spelen. Daar hebben ze dan ook niet zo heel intensief gekeken. Toch hebben ze ook
op vakantie het een en andere meegekregen. Mayke: “We hebben bijvoorbeeld hockey gekeken
op vakantie. Leon hockeyt zelf, dus dat is iets waar we graag naar kijken.” Leon vult aan: “Toen we
weer thuis waren, hebben we natuurlijk de vrouwenfinale gekeken. Ik moet zeggen dat ik toch wel
zenuwachtig voor de televisie zat. En dan verliezen ze. Enorm jammer.” Leon is ook opgebleven
voor de strijd om het brons van de beachvolleyheren. “En Nederland heeft na een mooie wedstrijd
gewonnen, dus van dat opblijven heb ik geen spijt gehad.”
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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

Sjoerd Versleijen
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik luister niet zo heel veel naar muziek,
maar als ik het doe, luister ik vooral
naar rock. Bands als AC/DC, Twenty
One Pilots en Rammstein vind ik leuk.
Het leuke aan rockmuziek vind ik het
gedrum en dat het een beetje hard
gaat. Meestal luister ik muziek tijdens
lange reizen of als ik me verveel.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Dan zou ik naar een mooie plek gaan.
Niet per se een plek die belangrijk is
voor mij, maar gewoon een mooie
plek. Daar zou ik haar dan niet alleen
ten huwelijk vragen, maar ook iets
origineels doen. Bijvoorbeeld ergens
vanaf vallen en landen in een kussen
waarop de vraag ‘wil je met me
trouwen?’ staat. Zo is het meer een
herinnering. Alleen vragen om te
trouwen lijkt me een beetje saai
en minder speciaal, want dat doet
iedereen al.

Wat is het beste of slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau dat ik ooit kreeg, was
mijn drumstel. Ik was heel blij toen ik
het kreeg, want een drumstel is best
duur en ik vind het een beetje saai om
er lang voor te sparen. Het slechtste
cadeau wat ik kreeg, waren Beywheelz.
Dat is een soort apparaat met wielen
eraan vast. Er zit een touwtje aan en
wanneer je daaraan trekt, rolt het ding
heel snel naar voren. Ik heb het nooit
echt leuk gevonden.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één leeftijd te hebben, welke
zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor altijd 30 jaar willen
zijn, want dan kun je eigenlijk alles
doen volgens de wet. Dat mag je
ook als je bijvoorbeeld 20 jaar bent,
maar dan vinden mensen je nog jong.
Als je 30 jaar bent, zien mensen je als
volwassen en behandelen ze je anders
denk ik.
Wat zou je nog willen doen in je leven?
Het lijkt me leuk om ooit te skydiven of
bungeejumpen. Ik denk dat het leuk is
om ergens vanaf te vallen en te weten
dat je beneden niet te pletter valt,

Hadé Collection

aan
Sjoerd Versleijen
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Ik heb geleerd om af te wassen.
Mijn vader vond dat mijn zussen en ik
te weinig deden in de vakantie. Dus
heeft hij ons geleerd om af te wassen,
zodat hij zelf op de bank kan zitten.
Tot nu toe vind ik het een vervelend en
saai klusje.
Zon of sneeuw?
Dan zou ik kiezen voor de zon, want
dan kan ik gewoon korte broek aan.
Ik hoef me ook niet druk te maken of ik
onderkoeld raak en alleen te zorgen dat
ik genoeg drink. Sneeuw vind ik alleen
fijn voor korte tijd, om sneeuwballen te
maken en er doorheen te springen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou wel willen weten wat voor baan
ik later krijg. Op dit moment wil ik
later graag archeoloog worden, of iets
met geschiedenis. Ook zou ik vragen in
wat voor huis ik in de toekomst woon.
Ik hoop in een groot huis, een villa
ofzo. Of op z’n minst in een vrijstaand
huis. Eigenlijk geloof ik niet echt in een
helderziende, ik denk dat ze altijd maar
wat verzinnen.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn opa is een aantal jaar geleden
overleden en ik heb hem nooit echt
goed gekend. Hij is ooit naar Australië
geweest en heeft daar speelgoed
meegenomen voor mij. Het speelgoed
is een van de weinige dingen die ik
nog van hem heb en ik zou het nooit
wegdoen. Ik heb er veel mee gespeeld
maar veilig landt. En het geeft natuuren het doet me echt aan hem denken.
lijk een kick.
Wat is het beste advies dat je ooit
Wat neem je mee naar een
hebt gekregen? Van wie was dat
onbewoond eiland?
advies?
Een survivalhandboek, zodat ik weet
Mijn peetoom heeft ooit tegen me
hoe ik een vlot, een val voor dieren of
een hut moet maken en kan zien welke gezegd dat als ik ooit streken wil
uithalen, ik goed moet nadenken wat
planten ik kan eten. Dan kan ik toch
overleven. Het lijkt me op zich wel leuk de gevolgen ervan zijn. Als je bijvoorbeeld zout in iemands drinken wilt
om op een onbewoond eiland te zitdoen, moet je dat niet bij een persoon
ten, maar dan moet het wel een groot
doen die snel boos wordt.
eiland zijn. Daar is meer te beleven en
Welk klusje vind je echt vreselijk om
kun je bijvoorbeeld een huis bouwen.
te doen?
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Het gras maaien, want we hebben een
Ik vind het niet zo erg, want ik drink
stroeve grasmaaier die niet meewerkt.
toch nog niet. Ik kan wel wachten tot
Hij is best oud en gaat vaak niet aan.
ik 18 jaar ben. Toch zou ik het wel fijn
Maar eigenlijk vind ik alle klusjes die ik
vinden als de grens nog bij 16 jaar
moet doen thuis niet zo leuk.
zou liggen, dan mag ik eerder alcohol
In welke bestaande film zou je zelf
drinken.
willen spelen?
Wat is de coolste trend die je ooit
In een film van Indiana Jones, want
gevolgd hebt en die nu totaal
die films heb ik vaak gezien. De acteur
belachelijk is?
die Indiana Jones speelt, vind ik ook
Een hele tijd geleden waren er tijdens
erg goed. Het liefst zou ik Indiana
het WK of EK poppetjes van het
zelf willen spelen, want hij is een
Nederlands elftal die je kon sparen bij
goede archeoloog en dat wil ik later
de winkel. Maar nu heb ik ze allemaal
weggegooid. Ik ken geen enkele speler zelf ook worden. Hij is wel een beetje
mijn idool.
meer bij naam.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

Goud
Met de introductieweek als
aftrap, is het studentenleven
voor mij begonnen. Maar het
studentenleven is niet zoals de
introductieweek alleen maar
feesten, bij het studentenleven
komt toch echt een hoop meer
kijken…
Neem een laptop uitzoeken.
Ik als late vogel moet een week
van tevoren nog een degelijke
laptop aanschaffen. Eenmaal op
het walhalla Google aangekomen zie ik duizenden aanbiedingen voorbij komen. Zuchtend
bekijk ik de twintig miljoen
zoekresultaten en besluit om er
maar weer eens een nachtje
over te gaan slapen. Goedkoop
zijn laptops namelijk niet en ik
wil nog even wat langer
genieten van mijn zuurverdiende
geld.
En dan komt eigenlijk het
ergste. Tijdens de introweek is er
door mijn intromama en
intropapa duidelijk uitgelegd dat
je níet alle boeken moet kopen.
Maar welke boeken je dan niet
moet kopen, daar zijn de
meningen weer over verdeeld.
De ene zegt: “Het boek van
bestuursrecht moet je niet
kopen”, en de ander zegt juist:
“Oh jawel ik heb er heel veel
aan gehad!” Uiteindelijk heb ik
toch maar besloten om bijna alle
boeken te bestellen. Dag nog
meer van mijn zuurverdiende
geld…
Wat mij tijdens de
introductieweek ook verteld is,
is dat je voldoende moet
investeren in je sociale leven. Als
je dit leest denk je waarschijnlijk, het sociale leven van een
student bestaat alleen uit
drinken en uitgaan. Daar komt
het wellicht op neer, maar het
sociale leven heeft ook een
andere kant. Naar borrels gaan
levert sociale contacten op die
belangrijk zijn voor je carrière en
in een commissie plaatsnemen
zorgt voor een goed cv.
Kortom: het studentenleven
kost een hoop geld. Maar voor
dat geld krijg je een hoop terug:
namelijk een geweldige
studententijd. En dat zou ik nu al
voor geen goud (en dat is veel
geld) willen missen!
Liefs, Anne
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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

Bloemen vol dartelende vlinders
En wind die zachtjes ruist door de bomen
Ik zie mijn bloementuin en weet
De tijd van rust is gekomen

Hatha-yoga
www.yogacentrumlespoir.nl
tel. 077 851 50 08.

Henk Zegers

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Maatje van

Leny Mulders
Venlo 17 juli 1953

Venlo 16 augustus 2016

Broekhuizerweg 16, 5871 AC Broekhuizenvorst
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Henk.

Gastouderbureau, snel en goed.
Gastouderbureau nodig? Goed
bereikbaar en snelle reactie.
Bemiddeling en begeleiding.
Veel service. Overstappen naar ons kan
ook. Roodkapje Horst aan de Maas,
077 374 51 49.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Wij hebben jou niet verloren
Daarvoor gaf je ons te veel
Wat jij zei dat blijven we horen
Van wat we zijn ben jij een deel

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

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is van ons heengegaan

Ton Smits

Mindful yoga
www.yogacentrumlespoir.nl
tel. 077 851 50 08.
Huis verkopen.
Uw huis verkopen voor € 500 exclusief
btw! www.heikevastgoed.nl of
tel. 06 55 12 69 96.
Te huur
Te huur in centrum Horst, garageboxen.
18 m2 info 06 21 85 82 56.

lieve echtgenoot van

Mariet Smits

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.

geweldige pap van
Inge *, Wendy en Ger, Ingo, Harrie
trotse opa van
Frankie, Mart

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

Hij overleed op 78-jarige leeftijd.

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

Horst, 19 augustus 2016
Hackfoirtstraat 16, 5975 XP Sevenum
We hebben in besloten kring afscheid genomen van Ton.

Woorden schieten tekort na het zo plotseling overlijden van ons lid

Jos Hendrix
Trouw lid en als vrijwilliger al diverse jaren verantwoordelijk
voor de website en de clubmailing.
Jos, onnadrukkelijk aanwezig, maar altijd wel een spitsvondige
opmerking klaar, een vriendelijk woord, een lach.
Jos we gaan je missen!
OSV Quintus

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.
Hulp in huishouding gevraagd
voor 1-persoonshuishouding,
1 keer in de 2 weken,
ongeveer 2,5 uur. In Horst centrum.
Tel. 077 398 57 86; spreek eventueel
in op de beantwoorder.

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.
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!!

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)
Opslagboxen in Horst-centrum
Nieuwe Opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Kantoorruimte in Horst-Centrum
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Ôs pap & ôs mam, opa en oma

Hayke van Bergen en Leen Manders
ziên op 26 augustus 50 jaor getrouwd.
Proficiat vaan de kiênder en de kleinkiênder.

Leon Jeucken &
Hanneke Janssen
gaan trouwen!
Op vrijdag 2 september geven zij het JA woord
bij Strandpaviljoen Hoëg, aan de Maas.
De receptie zal van 18.30 tot 20.00 uur
plaatsvinden in de feesttent aan de
Horsterweg 23c te Broekhuizen.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
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.
Gezond afvallen? Gezond afvallen,
je energiek voelen? Zonder apart te
koken, shakes of pillen?
Afvallen in groepsverband v.a. 7 sept.
in Sevenum (max 8 pers). Vergoeding
door veel aanv. verzekeringen!
www.mooiergewicht.nl
Do-in nieuw in Horst. Japanse
bewegingsoefeningen bij yogacentrum
L’Espoir. Info via www.akkiesdoin.nl of
077 467 43 21.
Tijdelijke huurwoning gezocht!
Gezocht met spoed (per 1 oktober
2016): tijdelijke huurwoning
(voor ong. 1 jaar) in Horst a/d Maas
Graag reactie naar 06 21 13 93 08 of
elly@r-i-s.nl

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Licht (er) leven. Cursus Horst Energie
- Intuïtie - Kleuren – Gezondheid.
Info?opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Woning te koop. Te koop woonhuis
+ bedrijfsruimte, gunstige ligging op
400 m van aardbeienland, geschikt
te maken voor velerlei doeleinden,
werkpl., opslag, B&B, camping,
sportactiviteiten, Kreuzelweg 5a Horst
06 19 28 27 03.
Open dag gasterij Bergerbaan in
Sevenum. Zorgboerderij met net dat
beetje extra....4 september bent u van
harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.
Op den Bergen 6 in Sevenum.
Verloren blauw/zwarte sleuteletui
met inhoud in Horst richting sevenum
en terug via Greenport fietspad richting
Interchalet. Tel. 06 22 43 47 07.
Te huur loods, stalling van
caravan. campers, boten,.auto’s,
aanhangwagens. Boots Grashoek 06
46 77 51 56/06 27 59 32 33.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Geboren

Wies

22 augustus 2016
Dochter en zusje van
Pieter, Sabrina, Saar
en Fien van den Bekerom

Geboren
16 augustus 2016

Mika
Zoon en broertje van:
Christian en Hilde Keijsers
Iva
Sint Jansstraat 22 • 5964 AD Meterik

Naar Horst aan de Maas

‘Veel dingen uit onze tijd’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week bezoekers aan Horst aan de Maas.
Waarom bezoeken zij onze gemeente?

Dentjesweg 45, 5961 RN Horst
Geboren

Suze
Onze vreugde
Ons verdriet
Je bent ons engeltje
dat ons te vroeg verliet

Labhrainn
Euan Stephen
Vrolijk
06-08-2016
Jos Vrolijk & Karen Vrolijk-Janssen
Blauwververstraat 53
5961 KH Horst


Geboren

Zoë

22 augustus 2016
Dochter van
Tom Alaerds &
Melanie van de Laak
Wittenhorststraat 3
5961 XL Horst

Verloren sleutelbos op zaterdag 20-8
tussen 15.30 en 17.30 uur op route
van Patronaat via Passi naar Chinees.
Tel. 06 54 91 35 04.
Valise Atelier & Natuur. Na
een prachtig Rozenfestival met
overweldigende reacties beginnen
we een nieuw seizoen met cursussen,
workshops, groepsarrangementen en
nog veel meer. Kijk voor meer info
www.valise.nl of bel 06 12 69 79 35.

19 augustus 2016
Dochter van
Kim Keijsers en
Pieter Thijssen
Middenpeelweg 5b
5975 MZ Sevenum

Geboren

Javi

20 augustus 2016
Zoon en broertje van
Lennard en Els te Baerts-Pubben
Lana
Jan Ligeriusstraat 9
5866 AR Swolgen

Joehoe, ons meisje is geboren!
18 augustus 2016

Pleun
Zusje van Pomme
Dochter van
Frank Heldens en Janny Schoeber
De Donckstraat 22, 5975 AC Sevenum
De vruchtentuin in Melderslo.
Biologisch geteeld fruit diverse soorten
appels, peren en kasdruiven en
decoratieve sier komkommer vruchtjes
aubergine en sier pepers.
Marian Deckers Nachtegaallaan 19a
Melderslo. 300 meter vd. Weg.

De Duitse familie Glagla uit Straelen
is geïnteresseerd in geschiedenis.
Dat is een van de redenen dat ze bij
Museum De Locht in Melderslo zijn.
“We zien hier veel dingen uit onze tijd”,
zegt Christian. “Er komen veel herinne-

ringen naar boven. Dit museum is mooi
en interessant.”
“Het dialect van deze regio
is ook helemaal niet zo moeilijk.
Het lijkt een beetje op dat van
ons,” vervolgt Christian. “We zijn

ook nog in Grubbenvorst geweest.
Daar hadden ze heel lekker ijs. We
zijn met verschillende generaties hier
en kijken of het voor de hele familie
interessant is om nog een keer langs te
komen.”

Hallo en Hoije wah

Jaarlijkse ‘avontuur’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen of
vragen, bel mij op 06 10 71 00 70.

Pilates. Stabiliteit, souplesse, balans.
Wekelijks in Horst overdag en ’s
avonds. Info/opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Biologische augurken te koop.
Lekker vers en voor de inmaak!
Mts Kellenaers-Kusters Bosstraat 63
Hegelsom tel. 06 49 35 99 96.
Gastouder in huis gevraagd.
Welke gastouder wil op ma-di-dovr van 17.30-22.30 uur 2 kinderen
opvang in huis vraagouder? Roodkapje,
077 374 51 49.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

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

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

Midden op perron 1 staat een
groepje jongens te lachen. Het
zijn Wiel Hendrix (28) uit Lottum,
Jean-Paul Jacobs (30) uit Horst,
Patrick Leijsten (31) uit Hegelsom,
Marc Kunen (31) uit Hegelsom en
Jaap Gubbels (32) uit Horst. Met
z’n allen gaan ze een dagje naar

Utrecht. Dit jaarlijkse ‘avontuur’ loopt
uiteindelijk altijd uit op een zuippartij,
vertellen de heren. “Elk jaar gaan we
naar een andere stad om op terrasjes
te zitten en mensen voor de gek te
houden. We komen er zeker niet om
cultuur te snuiven. Vorig jaar hebben
we een citytrip gedaan van Maastricht

naar Düsseldorf. Daar hadden we nog
een grap uitgehaald op het terras met
een ober. Die kunnen we maar beter
niet vertellen, anders krijgen we nog
rare reacties.”
De jongens lachen allemaal nog
een keer en vervolgen hun weg naar
Utrecht Centraal.
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Wat
zeg je?
In Nederland is al vaker de discussie
gevoerd of een burgemeester gekozen of
benoemd dient te worden. Een kleine
meerderheid van de inwoners van Horst aan
de Maas lijkt dit ook een goed idee. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Een gekozen burgemeester is volgens
35 procent van de inwoners wel een goed idee.
Al is er ook twijfel of het in de praktijk wel zal
werken. “De burgemeester moet dan wel de
ruimte krijgen om zijn verkiezingsprogramma
uit te voeren. Dit zal in de praktijk erg lastig zijn
en dan heeft het kiezen van een burgemeester
geen meerwaarde”, meent deze inwoner. Een
ander voegt daar aan toe: “Als je iemand bewust
kiest moet je hem of haar heel goed kennen om
te weten of iemand geschikt is voor dit vak.”
Iets minder dan dertig procent ziet een gekozen
burgemeester dan ook niet zitten. “Een burge-

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Degene met de beste kwaliteiten
moet benoemd worden’
3%
Weet niet
34%
Neutraal

35%
Eens

28%
Oneens
Een gekozen
burgemeester is een
goed idee

die “niet aan vriendjespolitiek doet en luistert
meester moet via een sollicitatieprocedure aanmet de oren open.” Ten slotte zegt deze inwoner:
gezocht worden. De man of vrouw met de beste
“Ik zou me in dat geval verdiepen in een aantal
kwaliteiten moet daarvoor benoemd worden”,
personen in de omgeving van Horst. Ik denk wel
zegt iemand. “Een burgemeester hoort boven de
dat het voordeliger is
partijen te staan en neuom met iemand aan het
traal te zijn. Dit gegeven
‘Het is altijd vriendjespolitiek’
werk te gaan die uit onze
gaat niet samen met een
verkiezingscampagne
‘Dan hoeft men niet te klagen’ eigen cultuur komt en het
dialect verstaat. Wat niet
met allerlei toezeggin‘Goede burgemeester heeft band wil zeggen dat iemand
gen. De gemeenteraad
anders het niet goed zou
bepaalt de richting van
met gemeente’
doen.”
het beleid en de randvoorwaarden. Het college
bereidt dit voor en voert dit uit. Een burgemeesTipHorstaandeMaas is een
ter is ’slechts’ voorzitter hiervan.”
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
Mocht het toch zover komen dat burgemeesaan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
ters voortaan door inwoners worden gekozen,
resultaten of aanmelden voor de volgende
dan gaat bij velen de voorkeur uit naar de huidige enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
burgemeester Kees van Rooij, “want hij doet het
Reageren?
uitstekend.” Het moet in elk geval iemand zijn
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
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Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl
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Bespreking Poll week 32

Het is niet de taak van de dorpsraad om een zaak open te houden
De dorpsraad van America maakt zich zorgen om het voortbestaan
van de plaatselijke supermarkt. Als de klandizie niet aantrekt, zien de
ondernemers zich genoodzaakt de deuren te sluiten. In het dorpsblaadje
roept de dorpsraad daarom de inwoners op om bij de lokale supermarkt
de boodschappen te doen. Van de stemmers vond 76 procent dit
eigenlijk niet de taak van de dorpsraad. Zo zegt Jan Huys uit Broekhuizen:
“Het is natuurlijk niet de taak van de dorpsraad om een winkel open te
houden. Ik vind wel dat een dorpsraad een bepaalde verantwoordelijkheid
heeft om mee te werken en er alles aan te doen om een winkel in een

kleinere kern open te houden. Heel veel mensen onderschatten het belang
van zo’n winkel. De inwoners van de kernen zelf moeten ervoor zorgen
dat de voorzieningen blijven. Koop in de winkel en ga niet voor een
paar centen naar de grote winkelbedrijven. De winst ben je kwijt aan de
benzine.”
Aan de andere kant dragen winkels zoals een supermarkt mee aan
de leefbaarheid van een dorp, denkt de overige 24 procent. Het is logisch
dat de dorpsraad zich daarvoor in wil zetten, vinden de tegenstanders van
deze stelling.

De uitslag van de Olympische Spelen valt tegen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Olympische Spelen zijn weer voorbij. Nederland haalde negentien
medailles. Met acht gouden, zeven zilveren en vier bronzen plakken keerde
TeamNL deze week terug naar Nederland. Niet slecht, maar één medaille minder
dan vier jaar geleden in Londen. Toch gaat sportkoepel NOC*NSF met een aantal
sportbonden kijken hoe het kan dat de sportprestaties dit jaar tegenvielen.
De grote favorieten hebben dit jaar niet gepresteerd wat van hun verwacht
werd. Denk aan Ranomi Kromowidjojo, Epke Zonderland, Dafne Schippers, de
hockeydames en Wout Poels, allemaal grepen ze naast de voorspelde gouden
medaille. Logisch dat mensen het idee hebben dat de uitslag tegenvalt.

Aan de andere kant hebben we wel in meer verschillende sporten dan vorig
jaar een medaille gehaald en ook de wat onbekendere sporters hebben het
ontzettend goed gedaan. Wie had er voor de Spelen al gehoord van Elis Ligtlee,
Anna van der Breggen en Sanne Wevers gehoord? Allemaal gingen ze naar huis
met een gouden medaille. Is het juist misschien niet leuker als de onbekendere
sporters ons verrassen met een medaille? Daarnaast heeft Nederland ook gewoon
haar positie op de wereldranglijst van medailles behouden. Het is dan nogal overdreven om te zeggen dat de sportprestaties tegenvielen.
De uitslag van de Olympische Spelen valt tegen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 33) > Het is goed om extra alert te zijn op verdachte situaties > eens 98% oneens 2%
De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Rozenfeest 2016 in Lottum
Het tweejaarlijks rozenfeest vond op zondag 14 augustus weer plaats
in Lottum. Ook dit jaar had de organisatie weer voor een kunstzinnig en
bloemrijk versierd Lottum gezorgd. Werkelijk indrukwekkend dat zoveel
inwoners van Lottum samen zoiets moois kunnen maken.
Jan Janssen en de burgemeester
hielden een toespraak. De eerste
vertelde over zijn kunstzinnige
fotografie op een manier dat je
er beelden bij kreeg en was zeer
interessant. De burgemeester vertelde
vol trots over de samenwerking
van de inwoners van Lottum en het
verenigingsleven. Deze samenwerking

verdiende alle respect. Maar hij
ging ook in op de zorgen die ook de
rozenkwekers treffen in deze toch
economische niet al te gemakkelijke
tijd. Het is een feit dat de rozenkwekers
net als andere zelfstandige
ondernemers het niet gemakkelijk
zullen hebben. Alle zelfstandige
ondernemers hebben een onzeker

bestaan. Het vreselijkste hieraan vindt
de SP dat er veel kleine bedrijven over
de kop gaan. De grotere bedrijven
worden steeds maar groter en groter
voordat de banken mee willen werken
aan leningen. Dit geldt voor alle
zelfstandige ondernemers in onze en
andere gemeenten. Maar men vergeet
daarnaast ook vaak de werknemers die
in deze bedrijven hun brood verdienen.
Hun bestaan is ook onzeker. Denk
aan de voortdurende spanning die
er heerst als er werkloosheid dreigt.
Als we nu eens teruggingen naar

bedrijven van gemiddelde grote of
kleine- en gezinsbedrijven dan zou
onze maatschappij en de mensen
die zelfstandig willen ondernemen
echt beter af zijn. Dan maakten
wij Horst aan de Maas wellicht de
meeste kans om de gezondste regio
te worden. Een regio waar er ruimte
is voor natuur, werk en voor de kleine
zelfstandige of gezinsbedrijven in
welke tak dan ook.
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

975 NA Sevenum § 077-398 80 37 § www
www.hagrokantoormeubelen.nl
w.hagrokanto
oormeube
§ info@hagrokantoormeubelen.nl
peningstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 uur § zaterdag van 8.30 - 16.00 uur

Totaal van € 728,90 voor

€ 669,-

Wim
weet
het
Sportzomer
ten einde

De Olympische Spelen
liepen afgelopen zondag ten
einde. Het werd niet wat we
ervan hadden gehoopt. Het
aantal Nederlandse medailles
bleef steken op 19, waar er op
21 werd gemikt. Ook grepen
we met tien vierde plekken
vaak net naast het podium.
Daarmee was het vaak net niet
voor Nederland.
Toch gebeurde er genoeg.
Onder meer de affaire Yuri van
Gelder, die afgelopen zondag op
Lowlands in de Alpha-tent
alsnog zijn Olympische oefening
turnde, hield de gemoederen op
zijn zachtst gezegd bezig.
De blessure en de enigszins
teleurstellende oogst van één
zilveren plak van Dafne
Schippers zorgde in het land voor
opschudding en de val van Epke
Zonderland kwam als een
mokerslag aan. Op hockeygebied
hebben we ronduit gefaald;
de dames verzuimden de veel
zwakkere Britten op te rollen en
verloren door shoot-outs en
penalty’s en de mannen werden
dramatisch vierde. Lichtpuntjes
waren er gelukkig wel.
Sanne Wevers turnde zich
bijvoorbeeld met de oefening
van haar leven op de balk naar
goud en baanwielrenster
Elis Ligtlee spurtte verrassend
naar de hoogste plek op het
podium. De prestaties van onze
atleten vielen over de hele linie
een beetje tegen, maar er was
tenminste spanning en er was
roering.
Dat kunnen we niet van alle
onderdelen van deze Sportzomer
zeggen. We zagen een oersaai
EK-voetbal en door de hege
monie van Christopher Froome
een ietwat voorspelbare Tour de
France. De Olympische afsluiting
heeft er in ieder geval voor
gezorgd dat de sportliefhebber
nog aan zijn trekken is kunnen
komen. Op naar een volgende
zomer, waarin we weer een
poging doen om het medaillerecord van Sydney in 2000 te
verbeteren en waarin we
misschien, heel misschien, ook
een van de deelnemers aan de
voetbaleindronde zijn..
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.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

Ter versterking van ons werkplaatsteam zijn wij dringend op zoek naar

een enthousiaste collega (38 uur)
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van
onderhoudsbeurten, reparatie's en apk-keuringen. Later zal dit uitgebreid
worden met het monteren van diverse accessoires zoals bijvoorbeeld
satellietschotels en zonnepanelen.

Ben jij:
- tussen de 25 en 35 jaar;
- 1e autotechnicus met apk;
- flexibel;
- klantvriendelijk en collegiaal;

- representatief;
- zelfstandig;
- stressbestendig;
- in het bezit van rijbewijs B.

Ben je daarnaast bereid díverse werkzaamheden uit te voeren, gemotiveerd
en heb je inzicht, dan ben JIJ misschien wel degene die wij zoeken!
Wij bieden jou een leuke, uitdagende en afwisselende baan in een
jong gemotiveerd team!

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief en cv) naar:
Tielen Campers t.a.v. Rick Tielen, Hoebertweg 4, 5966 ND America
of naar verkoop@tielencampers.nl

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

Hutten bouwen bij Joepie
Tijdens de vakantieweek van Kindervakantiewerk Joepie in Sevenum kunnen kinderen uit de
omgeving van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus allerlei activiteiten doen.
Op maandag 22 augustus werd de vakantieweek geopend en konden kinderen hutten bouwen.
Het thema van de Joepie-week van dit jaar is Slot Joepiestein. De hele middag waren de kinderen dan
ook bezig om van pallets, hout en zeil kastelen in elkaar te knutselen en timmeren.

Totally Honderdtien levert 3.750 euro op
De tweede editie van Totally Honderdtien, die donderdag 18 augustus op het terrein van De Schatberg in
Sevenum werd gehouden, leverde 3.750 euro op voor Stichting Honderdtien. Vorig jaar werd tijdens het fundraising
evenement nog 2.000 euro opgehaald.
Stichting Honderdtien is opgericht
in 2014 en staat in het teken van iets
cadeau doen voor anderen. Zij geeft
cadeaus, in de vorm van een weekend
of midweek weg, aan mensen die op
basis van lichamelijke, geestelijke of
maatschappelijk gronden een steuntje
in de rug kunnen gebruiken.

Ook dit jaar was het doel van
Totally Honderdtien om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor de stichting.
Tijdens het evenement konden bezoekers deelnemen aan activiteiten als
muffins versieren, schminken, soesjes
gooien, een fotobooth en een rommelmarkt. Daarnaast hadden verschillende

sponsoren prijzen beschikbaar gesteld
om te verloten. Ook trad goochelaar
Hans Kazan op. Het event werd afgesloten met een strandfeest.
Kijk voor meer informatie over
Stichting Honderdtien op haar
Facebookpagina of op
www.stichtinghonderdtien.nl

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum eo organiseert op zondag 28 augustus haar maandelijkse
vogelmarkt. Op deze markt kan iedere vogelliefhebber vogels kopen maar ook zelf verkopen.
De markt wordt gehouden in zaal
’t Brugeind in Meerlo van 09.30 tot

12.00 uur. Naast vogels kan men er
ook terecht voor vogelbenodigdheden.

Neem voor meer informatie contact op
met M. van Osch via 0478 53 12 21.

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

6 November cd-/albumpresentatie

Crist Coppens
met gastoptredens van:
Henk Dissel
Jack van Raamsdonk
Django Wagner
Zanger Wilbert
Frans Duijts
Thom Coppens
aanvang 15.00 uur | zaal open 14.30 uur

Entree 10 euro inclusief album
Café-zaal de Lange Horst
Kaarten verkrijgbaar bij Keurslager Crist Coppens en Café de Lange

Beachvolleybal onder donkere wolken
In het kader van Phoenix on the Beach organiseerde jongerensoos OJC Phoenix uit Hegelsom zondag
21 augustus haar beachvolleybaltoernooi. Onder donkere luchten werden de wedstrijden op speciaal
aangelegde zandstranden gespeeld.
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Aan het werk in
Berkelsbroekpark

Komend najaar nemen we weer een gedeelte van het Berkelsbroekpark in Horst onder handen.
Wilt u meedenken over uw eigen omgeving? Kom op 15 september naar de speciale dorpsraadvergadering en laat horen wat uw mening is.
Het gedeelte van het Berkelsbroekpark dat binnenkort onderhanden genomen wordt betreft het
binnenterrein tussen Van Douverenstraat, Blauwververstraat, Klompenmakerstraat en Leertouwerstraat.
Goede ervaringen
We hebben inmiddels ervaring opgedaan met
eerdere beheer- en onderhoudswerkzaamheden
in het Berkelsbroekpark en de afstemming met de
buurt was erg positief. Daarom willen we ook voor
deze 2e fase van de werkzaamheden vooraf met
buurtbewoners in gesprek. Hoe zien de bewoners
de groenzone in hun wijk? Worden bepaalde
dingen gemist? Voldoet het park wel aan de

wens en verwachting? Kortom, wat leeft er in dit
gedeelte van het Berkelsbroekpark.
Meedenken
De dorpsraad Horst werkt en denkt ook nu weer
met ons mee. Tijdens de dorpsraadvergadering
van 15 september zijn gemeente en buurtbewoners
uitgenodigd om van gedachte te wisselen over de
groenvoorzieningen in Berkelsbroek.
Geïnteresseerde buurtbewoners zijn dus van
harte uitgenodigd. Kom van 19.30 uur tot 20.30 uur
naar Party- en Sportcentrum ‘De Riet’,
Weltersweide 22. Neemt u de buren mee?

WhatsApp

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Broekhuizen 27 t/m 30 augustus
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Het Veldje Horst
• Blauwververstraat Horst
• Handelstraat en Energiestraat Horst
• Onkelweg Melderslo

• Horsterdijk Lottum
• Wittebrugweg Horst
• Schadijkerweg Meterik
• Dorperpeelweg America

Afsluiting omgeving
kasteelruïne
In verband met de voorbereidingen voor het evenement Wild Kingdom wordt het gebied
rond de kasteelruïne in Horst volledig afgesloten.
Welke gebied is afgesloten?
Het gaat om de Kasteellaan (vanaf de Venrayseweg) en het pad rond de ruïne.

Steeds meer buurtbewoners in onze gemeente richten een WhatsApp-groep op om samen een
digitale buurtwacht te vormen. Wij zijn benieuwd of hierbij (überhaupt) behoefte is aan hulp vanuit de
gemeente. Laat het ons weten via gemeente@horstaandemaas.nl. Op basis van jullie ideeën kijken
wij hoe we kunnen helpen.

Wanneer is het gebied afgesloten?
De afsluiting geldt van maandag 29 augustus
10.00 uur tot en met 7 september.
Voor wie is het gebied afgesloten?
De afsluiting geldt voor alle verkeer.

Dat betekent dat ook wandelaars Kasteelpark
Ter Horst niet via deze toegang in kunnen.
Het kasteelpark is overigens wel via de andere
toegangswegen toegankellijk (met uitzonering
van het gebied direct rond de kasteelruine.
Hebt u vragen hierover dan kunt u contact
opnemen met de gemeente (Ton Peeters /
077-477 97 77).

Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen 2016
GGD Limburg-Noord voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen (vanaf 17 jaar), ook wel de Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen 2016 genoemd.
Inwoners in Midden- en Noord-Limburg kunnen
vanaf eind september 2016 een uitnodiging voor
de Gezondheidsmonitor ontvangen. In LimburgNoord ontvangen ruim 52.000 inwoners de
vragenlijst. Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs
wie een vragenlijst ontvangt. Personen die niet
geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek
deelnemen.
Het belang van deelname aan de Gezondheidsmonitor
U bent niet verplicht mee te doen aan de Gezondheidsmonitor als u een uitnodiging krijgt. GGD
Limburg-Noord stelt uw deelname wel op prijs.
Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten
van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de
behoefte en vragen van de inwoners.
Privacy
Deelname aan de Gezondheidsmonitor is anoniem.
De antwoorden van de vragenlijst zijn niet gekoppeld aan een naam en/of adres. Daardoor is het

niet mogelijk te zien wie welke antwoorden heeft
gegeven. Alleen de antwoorden op de vragenlijsten worden geregistreerd.

Bekendmakingen

Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen
2016
Alle GGD’en doen mee aan de Gezondheidsmonitor
die eens in de vier jaar plaats vindt. Sinds 2012
doen alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd een
uniforme uitvraag.
Door de samenwerking van GGD’en, GGD GHOR
Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) levert het onderzoek informatie
op over de gezondheid van heel Nederland. Deze
organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te
stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in
de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.
Meer informatie over de Gezondheidsmonitor
vindt u op www.ggdghor.nl/nieuws/2016/08/17/
groot-gezondheidsonderzoek-septembervan-start/>

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

Broekhuizen
Stokterstraat 12

Sevenum
Zeesweg 3A

Grubbenvorst
Sectie D, nr. 1754

Swolgen
Donkstraat 15

Horst
Sectie O, nr. 1197
Vrouwboomweg 9
Vertrokken naar onbekende bestemming
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X-loop Kennedymars

‘Zwaar, maar vooral superleuk’
Gonny Coenen (24) uit Horst heeft tijdens de Melderslose Kennedymars (MKM) op zaterdag 20 augustus dit jaar
80 kilometer gelopen met de X-loop. Met de X-loop biedt de MKM ook wandelaars met een verstandelijke of
lichamelijke beperking de mogelijkheid om te wandelen.

De dag na de wandeltocht
van 80 kilometer voelt Gonny zich
verrassend goed. Ze heeft drie blaren

op haar voeten, maar dat valt eigenlijk
wel mee. “Na de Nijmeegse Vierdaagse
had ik er negen, dus dit is eigenlijk

niks.” Haar stijve schouders hebben de
masseurs van de MKM gisteravond nog
los gemasseerd en Gonny is nu vooral

nog aan het nagenieten. “Het was
geweldig,” glundert ze. “Wel zwaar,
maar vooral superleuk.”
Gonny heeft een licht
verstandelijke handicap. Haar liefde
voor wandelen is een paar jaar
geleden begonnen, toen ze een
aantal kilo is afgevallen. Ze begon
bewegen leuker te vinden en is
toen steeds grotere afstanden gaan
lopen. Sindsdien is Gonny een echte
wandelaar. Dit jaar liep ze onder
andere al de Nijmeegse Vierdaagse
“Vier dagen 40 kilometer,” zegt ze.
“Dat was natuurlijk ook heel gaaf, heel
anders dan de MKM. Daar is echt een
groot feest bij. Maar hier in en rondom
Melderslo wandelen, dat is wel in mijn
eigen omgeving, hier kom ik vandaan.
Er kwam heel veel familie kijken om
ons aan te moedigen en te steunen en
dat heeft ook wel wat. Ik kan eigenlijk
echt niet kiezen wat ik leuker vind,
het is allebei fantastisch.”
Drie jaar geleden liep Gonny de
80 kilometer van de MKM al een keer.
Toen liepen de wandelaars nog vooral
’s nachts. Dit jaar werd er voor het
eerst vooral overdag gelopen en dat
is haar heel goed bevallen. “De route
was heel mooi en als je overdag loopt,
heb je een goede nachtrust gehad van
tevoren en dat is eigenlijk de beste
voorbereiding.”

Gonny liep de MKM dit keer samen
met Gonny van den Munckhof. De twee
kenden elkaar nog helemaal niet zo
goed voor ze deze uitdaging samen
aangingen. “Dat was eigenlijk wel fijn,”
vertelt Gonny. “Dan heb je elkaar ook
veel te vertellen onderweg en dan
merk je veel minder dat je vermoeid
bent of pijn hebt.” Toch was het
natuurlijk niet altijd makkelijk. “Tussen
Grubbenvorst en Lottum en in Meterik
kregen we twee flinke buien. Maar
nadat iemand ons droge kleren had
gebracht konden we wel weer door.”
Ook mentaal was de tocht soms zwaar.
“In Hegelsom had ik wel een flinke
dip. Maar Gonny en ik spoorden elkaar
goed aan om door te zetten en toen ik
een Dextro had gehad, kreeg ik weer
vleugeltjes,” lacht Gonny.
Om 05.00 uur zijn Gonny en Gonny
zaterdag van start gegaan en om 22.45
uur kwamen ze binnen. Het duo heeft
dus ruim 17 uur gewandeld. “De finish
was geweldig. Ik voelde me zo blij
en opgelucht,” zegt Gonny. “De familie stond klaar met bloemen en we
werden door iedereen geknuffeld.”
Haar omgeving is ontzettend trots op
Gonny en natuurlijk is Gonny ook trots
op zichzelf. “Weer een medaille om toe
te voegen aan mijn verzameling,” lacht
ze, waarna ze beslist zegt: “Volgend
jaar ben ik zeker weer van de partij.”

Hallo Oktoberfest
Oktoberfest...
GRATIS TICKET!
Ontvang één gratis entreeticket voor
Das Kronenberger Oktoberfest
t.w.v. €21,50!
• De actie is geldig in de onderstaande
winkel bij besteding vanaf € 50,- aan
boodschappen.
• Alleen op zaterdag 27 augustus 2016
• Maximaal 1 voucher per klant
• Er zijn 1000 gratis vouchers op = op
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Dit is mijn club
10/15

RKSV Meterik

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: voetbal
vereniging RKSV Meterik uit Meterik.

Dirk werd afgelopen seizoen voor
het eerst in zijn voetballoopbaan
kampioen. “Dat was wel bijzonder”,
lacht hij. “In het begin van het seizoen
zaten we niet eens tussen de kanshebbers. Toch begonnen we goed aan onze
wedstrijden, maar we zakten langzaam
een beetje in. DEV Arcen stond lange tijd
bovenaan de ranglijst.” Na de winterstop verloor RKSV Meterik van SV United
uit Meerlo en Wanssum, maar dat bleek
het laatste verlies van het seizoen. “De
rest van de wedstrijden hebben we allemaal gewonnen. Uiteindelijk werden we
kampioen met acht punten verschil.”

Kampioen in
jubileumjaar trainer

Een echt dorpsclubje, zo
omschrijft aanvoerder Dirk van
Rengs (28) van het eerste voetbalteam van RKSV Meterik zijn vereniging. “Een simpele club, niet te gek.
Iedereen staat er voor elkaar klaar”,
gaat hij verder. Het is er gezellig,

zowel op het veld als in de kantine,
waar het iedere donderdagavond
weer druk is. “Die kantine is wel aan
vervanging toe. Maar misschien komt er
een nieuw sportpark als we samengaan
met AVV America.” Die fusie tussen de
Americaanse en Meterikse voetbalclubs

vinden de leden van RKSV Meterik wel
prima, verwacht Dirk. “Misschien dat de
oudere generatie het er even moeilijk
mee heeft, maar het scheelt dat de
voetballers uit Meterik en America het
altijd goed met elkaar hebben kunnen
vinden.”

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

De timing van het kampioenschap van de club was goed. Trainer
Gé Ummenthun vierde datzelfde
jaar zijn 40-jarig jubileum als trainer.
“Heel speciaal”, aldus Dirk. “Normaal
gesproken blijft Gé nooit langer dan
drie jaar bij één team, maar bij ons
gaat hij komend seizoen zijn vierde
seizoen in. Blijkbaar ziet hij wat in ons.”
In het eerste team zitten zowel oudere
als jongere spelers. “We zijn tussen de
17 en 30 jaar oud, een ideale mix. De
jongeren kijken een beetje op tegen de
ouderen en dat zorgt voor een goede
pikorde. Op die manier ontstaat er minder snel wrijving en zijn we echt één
team.” De sfeer is eigenlijk altijd wel
goed. “Maar dat lag natuurlijk ook aan
de goede resultaten”, relativeert Dirk.
Het team promoveerde van de
vijfde naar de vierde klasse. “Dat

betekent dat we nu iedere wedstrijd
een hele goede tegenstander kunnen verwachten”, legt Dirk uit. “De
vijfde klasse was de laagste klasse,
dus daar kwam je ook wel eens
teams tegen die er echt niets van
bakten.” De komende periode gaat
pittig worden, verwacht hij. “Maar
wel leuk.” Een echte doelstelling
voor het komende seizoen is er
nog niet, maar het team wil zich
voornamelijk handhaven in de vierde
klasse. “Stiekem hopen we natuurlijk
op meer, maar handhaving is ook al
prima. Eigenlijk is het heel simpel:
gewoon de bal van de tegenstander
tegenhouden en zelf scoren. Dat ging
vorig jaar ook goed.”
In het nieuwe seizoen is de
samenstelling van het team deels
gewijzigd. “Onze oudste speler is
gestopt en er zijn een paar jonge
spelers bijgekomen. Qua kwaliteit
zijn we redelijk hetzelfde gebleven”, schat Dirk in. Saamhorigheid
en als één team spelen zijn de
sterke punten van het Meterikse
team. “We hebben geen slechte
spelers en niemand steekt er echt
bovenuit. We doen het echt met
z’n allen. Onze valkuil? We moeten
niet te gemakzuchtig worden nu
we vorig jaar redelijk gemakkelijk
kampioen geworden zijn.” Trainer Gé
Ummenthun heeft wel vertrouwen
in de jongens. “Maar hij zei ons wel
dat we echt een tandje bij moesten
zetten. Het niveau ligt hoger, dus we
moeten harder trainen en sneller
handelen.”

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
Al mee ar
ja
dan 22 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Nationale expositie trekpaarden
in Kronenberg
Bij het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg was in het weekend van donderdag 18,
vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus een expositie te zien van trekpaarden en haflingers. De nationale
tentoonstelling werd georganiseerd door de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en
De Haflinger. Het evenement stond in het teken van de Nederlandse kampioenschappen. Meer dan
zeshonderd paarden verschenen dit weekend in de piste. Zaterdag vonden diverse showonderdelen
plaats en werden de kampioenen bekendgemaakt.

14 SEPTEMBER - LADIESNIGHT

Heerlijk genieten
met een welkomstdrankje,
iets lekkers & een leuke film.
RAADHUISPLEIN 6 | PANNINGEN | 077 310 10 64 | WWW.DOK6.EU
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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: Ine Schriever.

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.

Bert
Coppus

HALLO

Zomer
Column
Schoonheid
Horst heeft een rijk
verenigingsleven. In de zomer is het
centrum een podium voor vele
activiteiten. En ooit, ooit hadden we
ook een kunstmarkt, georganiseerd
door een groep gedreven en
geïnspireerde mensen. Helaas was
het een kort leven beschoren.

Zijn ouderlijk huis is inmiddels een museum dat zijn naam draagt en schilderen is als ademhalen voor hem. “Het geeft me veel voldoening
als mensen iets hebben aan wat je hebt gemaakt. Maar als niemand ernaar keek, zou ik toch schilderen.” Deze week wordt Bert Coppus (84)
uit Horst geplukt.
Schilderen begon voor Bert zo rond de tijd van
de Tweede Wereldoorlog. “In de oorlog heb ik de
bommen zien vallen. Ik heb het allemaal bewust
meegemaakt en kan er nog kwaad over worden.”
Toch ontstond er voor hem ook iets moois in
die tijd. “In de schuilkelder zat ik al te tekenen.
Ik kreeg van de huisschilders van even verderop
kleine potjes met verf en schilderde daarmee op
linnen dat bij de legertrucks rondslingerde.”
Bert Coppus werd in 1932 geboren als
oudste zoon in een gezin met twee zoons en vier
dochters. Ook zijn broer en zussen konden aardig
tekenen. “Als mijn broer zo bezeten was geweest
als ik, dan was hij ook kunstenaar geworden.
Maar bij mij was het gewoonweg niet tegen te
houden.” Vader was aannemer en Bert was zijn
beoogd opvolger. “Hij zag het eerst niet zitten
dat ik wilde schilderen. ‘Leer maar eerst een
vak’ was het devies. Dus toen ging ik naar de
Schilderschool St. Lucas in Boxtel.” Daar leerde
Bert decoratief en reclameschilderen. “Toen mijn
vader in de gaten kreeg dat ik het wel kon, had
hij er vrede mee”, lacht Bert.
Op 20-jarige leeftijd ging hij naar de Jan van

Eyck Academie in Maastricht. Hier werden
talentvolle jonge kunstenaars opgeleid om vooral
kerkelijke kunst die in de Tweede Wereldoorlog
was verwoest of verdwenen, te vervangen.
In 1957 studeerde hij af met onderscheiding.
Daarna maakte hij onder andere een
wandschildering in de kerken van Wanssum en
Lomm, glas-in-loodramen voor Wanssum en een
Maria-altaar voor de Norbertuskerk in Horst.

Basisinkomen om vrij
kunstenaar te kunnen zijn
Toen dat werk in de jaren 60 minder werd,
ging Bert het onderwijs in, onder andere op de
Vrije Academie in Venlo en op de huishoudschool
in Horst. Zo was hij verzekerd van een
basisinkomen om vrij kunstenaar te kunnen zijn.
“Ik schilder omdat ik moet schilderen, het is als
ademhalen.” In Horst had hij Annie Rutten als
leerling in de klas zitten. Toen zij vier jaar later als
docent terug kwam, leerden de twee elkaar echt
kennen. In 1965 trouwden ze. Ze kregen twee
kinderen, Jeroen en Saskia.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
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Beeldend kunstenaar, docent
kunstvakken en levensbeschouwing
Dendron College, ambassadeur van
Helpende Handen India

<<<Ine<<<<<<<<Schriever<<<<<<<21-09-1956<<<<<<<<Horst<<<

Ze verbouwden de champignonkelder naast
het ouderlijk huis van Bert zelf tot woning met
atelier. “Ik ben tenslotte zoon van een aannemer”,
lacht Bert terwijl hij in zijn woonkamer zit. Aan de
muren hangen niet de standaard gezinsfoto’s
maar vooral portretten van zijn familieleden.
Toen zijn vader op 94-jarige leeftijd overleed,
kreeg het naastgelegen geboortehuis een nieuwe
functie: sinds 1992 is het Museum Bert Coppus.
In dat museum is werk uit zijn hele carrière
te zien in veel diverse stijlen en over de meest
uiteenlopende onderwerpen. “De afgelopen jaren
zijn het vooral veel landschappen en natuur.
Vooral de Peel vormt een grote inspiratiebron”,
zegt hij. Maar wanneer hij een vakantie in de
bergen doorbrengt, is dat terug te zien in zijn
werk. Toen zijn dochter studeerde in Leiden en hij
aan zee kwam, kwam dat ook terug in zijn werk.
Ook zijn weelderige bloementuin, gelegen tussen
Horst en Melderslo, vormde lange tijd het decor
voor vele werken. “Ik schilder iets zoals ik het
beleef”, zegt hij over zijn werk. Dat weerspiegelt
de werkwijze van een groep kunstenaars die
Bert zeer waardeert: de Vlaamse primitieven.
“Een schilderijtje opzetten is niet zo’n hele grote
kunst. Er gevoel in leggen wel. De Vlaamse
primitieven duiken ook echt in een schilderij.
Ze schilderen niet zomaar iets.”

‘De documentaire is belang
rijk voor me geweest’
In het Limburgs Museum in Venlo wordt op
dit moment een aantal van de werken van Bert
Coppus geëxposeerd. Ook is er een documentaire
van Horster filmmaker Arie Stas over Bert te zien.
Dat laatste, daar keek hij eerst wel tegenop.
“Ik zag het in het begin helemaal niet zitten, een
film over mij. Maar Arie is net als ik een pietje
secuur, hij wil ook het mooiste maken. Het klikte
tussen ons en op een gegeven moment kreeg ik
er zelfs lol in”, vertelt Bert. “Dat hele filmen, dat
is belangrijk voor me geweest. Je gaat toch weer
eens bewust terug naar het begin.” De expositie,
daar is hij toch wel trots op. “Wat ik het mooist
vind aan schilderen is dat je iets achterlaat
voor je kleinkinderen. Wat in een privécollectie
zit, daarvan weet je nooit wat ermee gebeurt.
Maar wat in het Limburgs Museum hangt,
dat verdwijnt niet.”

Ooit, ooit hadden we een Vrije
Academie, met gedreven en
inspirerende docenten. In de jaren 70
heb ik er lessen gevolgd bij Bert en
later ben ik er zelf les gaan geven.
De Vrije Academie is er niet meer. Wel
zijn er nog altijd de mensen die vanuit
gedrevenheid lesgeven in de
schoonheid van de kunst in al zijn
facetten.
Eind jaren 90 ben ik binnen een
middelbare school les gaan geven,
uiteraard de kunstvakken, later ook
levensbeschouwing. Wat ik nooit kon
vermoeden was dat het werken met
jongeren zo enorm inspirerend is.
Ze confronteren je telkens weer met
nieuwe invalshoeken en uitingen.
En het is zo mooi om te zien wanneer
ze hun talenten en krachtbronnen
ontdekken.
Zie bijvoorbeeld de jongelui die zich
hebben ingezet voor Helpende Handen
India! Wat een power zit in die
jongelui! Ze presenteren, organiseren
acties, weten mensen op de been te
krijgen, op een manier waar menig
volwassene jaloers op kan zijn.
Het geeft hoop en maakt me enorm
nieuwsgierig naar de toekomst. Zij zijn
weer de inspirators van de volgende
generaties.
Ine
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Vakantietip

De mooie natuur
van Noorwegen
Ine Schriever komt graag in Noorwegen. Misschien niet een echt voor de hand liggend
vakantieland, maar wel echt een aanrader, zegt ze.

“Al vele jaren ben ik in het zuiden van
Noorwegen te vinden wanneer de mannen
thuis carnaval vieren. Mijn zus woont in de
heuvels, zo’n 30 kilometer boven Kristiansand.
We wandelen er veel en als het weer het toelaat, want het is er immers winter, bezoeken we
diverse plaatsen en bezienswaardigheden.”
Nabij Kristiansand kun je volgens Ine eindeloos wandelen in de overweldigende natuur
met heuvels, bos, meren, riviertjes, rotsen
en natuurlijk de zee en de prachtige luchten.
Kristiansand is beroemd om zijn witte huisjes
uit de zeventiende eeuw. Ook heeft de stad een
museum met traditionele kunst uit de omgeving
en biedt het ruimte voor moderne kunst.

Schitterende uitzichten
“Een echte aanrader is ook het stadje
Grimstad, gelegen ten oosten van Kristiansand.
In Grimstad zelf zijn prachtige wandelroutes
uitgezet. Je krijgt zo een indruk van het mooie,
oude vissersplaatsje waar onder andere Ibsen
(Noors toneelschrijver en dichter, red.) een
tijdlang heeft gewoond. Er is ook een Ibsencafé
in een eeuwenoud pand en een Ibsenmuseum.
Daarnaast kun je tijdens de wandeling de

natuur ervaren
met uitzichten
over de stad,
de rotsachtige
kust en de zee”,
vertelt Ine.
Ten westen
van Kristiansand
ligt op de meest
zuidelijke punt
Lindesnes met zijn
vuurtoren. Van hieruit heb je schitterende uitzichten.
“Wanneer je er naar
toe rijdt moet je niet
vergeten het vissersplaatsje Mandal aan te
doen. En zo kan ik nog
een poosje doorgaan.
Een echte aanrader
dus, met de tip er in
het voorjaar naar toe te
gaan omdat dit voor een
bezoek wel de mooiste
periode is.”

Een keet met beleid
Wat ooit begon als twee vriendengroepen die tegelijkertijd op vakantie gingen, is uitgegroeid tot een van de bekendste keten van Horst aan
de Maas. Café 69 in Hegelsom wordt gerund door een grote groep vrienden, maar wel met een doordacht beleid met oog voor het dorp waar de
keet gevestigd is.

We leven daar met z’n allen ook echt naar
toe. Het opbouwen kan best in twee dagen
gebeuren, maar door het kloten met elkaar doen
we er vaak iets langer over.” Een van de andere
hoogtepunten is Sinterbuis. De goedheiligman
komt langs en neemt ieder lid op een leuke
manier op de hak.
De groep probeert ook Hegelsom bij de keet
te betrekken. “Al onze lege blikjes gaan naar het
oud ijzer in Hegelsom voor muziekvereniging
Egelsheim. Daarnaast proberen we ook zoveel
mogelijk vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld
met de Hegelsomse kermis. We hebben goed
contact met de ouders, zonder hen kunnen we
hier niet zitten. Voor onze ouders organiseren
we een ouderdag. We maken afspraken over de
inkopen die gedaan worden en de keet heeft
zelfs een poetsrooster. Je kan wel in elkaars
rommel gaan zitten, maar dat schiet niet op.
Daar is wel discipline voor nodig, maar dat gaat
best aardig.”

Woonkamer
van de kammeroaj

Café 69 ontstond ongeveer vijf jaar geleden.
Voor het ‘Café 69 tijdperk’ waren er twee vriendengroepen. Enkele jaren geleden gingen zij tegelijk op vakantie en kwamen ze elkaar tegen. Zo
kwamen er uiteindelijk Horstenaren bij de groep
Hegelsomse vrienden terecht. “Daar hebben we
nog steeds spijt van”, wordt er met een knipoog
gezegd.

Een keet wordt altijd snel geassocieerd
met alcohol. Natuurlijk wordt hier geregeld een
drankje, of meer, gedaan. Op zondag eet de groep
gezamenlijk. “Volgens mij wordt er thuis nergens
gekookt die dag”, klinkt het lachend. “We darten
en kijken geregeld voetbal samen.” Café 69 deed
ook mee aan het project Hegga Metamorfosa, een
initiatief voor de dorpsverfraaiing van Hegelsom.

“We hebben toen een soort open dag van onze
keet gehouden. Iedereen heeft een kijkje kunnen
nemen hoe we het hier allemaal doen.”

Hegelsom betrekken
De jongens organiseren ook een Oktoberfest
in de keet. Dit jaar alweer voor de vijfde keer.
“Daar halen we de meeste inkomsten uit.

“We zien de keet eigenlijk als een
woonkamer van de kammeräöj. Als we ons thuis
vervelen, kunnen we hier terecht. Er is altijd
wel iemand van ons hier. We hebben echt alles
in de keet, behalve water”, klinkt het lachend.
“We werken met munten als betaalmiddel,
daarmee kunnen we na een tijdje bijvoorbeeld
een beamer kopen. En we scheiden al het afval,
dus we zijn wel bewust bezig met wat we doen.
Ook hebben we een eigen, kleine werkplaats
waar we wat kunnen hobbyen. In onze groep
zit bijvoorbeeld een metselaar, terwijl de ander
weer handig is met computers. Iedereen kan wel
iets, behalve Marcel,” waarna er na de laatste
aanvulling de zoveelste schaterlach door de keet
galmt.

16

cultuur

25
08

Fanclub Wout Poels overhandigt tv aan
opvanghuis
De moeder van wielrenner Wout Poels uit Meerlo, Wilhelmien Poels, was tijdens de Olympische Spelen in Rio om
haar zoon aan te moedigen en om namens de fanclub van Wout Poels een tv aan te bieden aan een tehuis voor
straatkinderen van de Stichting Sint Martinus. In Rio ontmoette zij ook koning Willem Alexander.

Marian en Eugene Poels uit Swolgen
naar het opvanghuis Casa Don Helder
Camara (AMAR) van de Limburgse
organisatie Sint Martinus.

Onder de indruk
Daar bood Wilhelmien namens de
fanclub van haar zoon het tehuis en
de kinderen een grote tv aan en een
jaarabonnement. ”We hebben in Rio
kennisgemaakt met de fantastische
organisatie AMAR die zich inzet voor

de straatkinderen en de kinderen in
de favela’s. De kinderen kwamen op
schoot zitten en bleven maar knuffelen.
Ze hebben allemaal behoefte aan
warmte. Ik ben echt onder de indruk
en heb nu met eigen ogen gezien
dat het geld dat vanuit Nederland
naar dit project gaat heel goed
wordt besteed”, aldus Wilhelmien
Poels. Voor meer informatie over het
straatkinderenproject, kijk op
www.stichtingsintmartinus.nl

Optreden Wijnen en
Nogarede
De afsluiting van de serie Zomerpodium-concerten van café Cambrinus in Horst is een lokale aangelegenheid met de jonge zangeressen Eva
Wijnen en Marloes Nogarede in de hoofdrol. Zij treden zondag 28
augustus op.

Tot grote verrassing van Wilhelmien
werd ze in het rennerskwartier op
Copacabana spontaan aangesproken
door koning Willem Alexander.
Wilhelmien: ”Het was een bijzondere

ontmoeting en een mooi en hartelijk
gesprek. De koning wist alles van Wout,
van zijn ongeval en zijn geweldige
prestaties in de Tour en de winst van
Luik-Bastenaken-Luik. ‘Uw zoon is

een echte bikkel een groot sportman’,
zei de koning.”
Na deze ontmoeting ging
Wilhelmien met haar vriendin Nel
Lucassen uit Horst en het echtpaar

Marloes Nogarede verzorgde
eerder een optreden tijdens
Cambrinus, Kunst en de Buren, maar
heeft haar daarna haar muziek op een
laag pitje gezet.
Eva Wijnen daarentegen
staat geregeld op het podium

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin
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Dorperpeelweg 1 America Tel. 06 - 39 23 92 65

en vaak tijdens grootschalige
evenementen. De twee jonge
zangeressen treden nu voor de
gelegenheid op in een akoestische
setting, compleet gemaakt door
Eva’s band. Dit optreden van de twee
zangeressen begint om 16.00 uur.

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

7 dagen per week
zomershoppen
Trefcenter Venlo is 7 dagen
per week geopend.
Kijk op www.trefcenter.nl
voor de openingstijden.

Volg Trefcenter Venlo
op FACEBOOK en
blijf op de hoogte
van nieuws,
aanbiedingen en
leuke acties

Het meest
GEVARIEERDE
shoppingcenter van
Nederland

Kijk iedere week op
www.trefcenter.nl
voor nieuwe
AANBIEDINGEN

sogood

TM

CA. 40 VERSCHILLENDE WINKELS | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL
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20 jaar kermis ‘nieuwe stijl’ aan de Maas

‘Een weekend écht voor Broekhuizen’
Kermis Commissie Broekhuizen (KCB) organiseert dit jaar voor de twintigste keer activiteiten rondom de kermis
in het maasdorp. Dat viert ze met speciale activiteiten, optredens en nieuwe twists aan het evenement. “Nu we
twintig jaar bezig zijn, wilden we een beetje extra uitpakken”, vertelt Nick Knelissen, voorzitter van de stichting.

De opening van de kermis aan de Maas in 2004
In Broekhuizen merkten ze al vroeg
op dat het animo voor de kleine, traditionele kermis al een aantal jaren terug
aan het lopen was. “Wij waren een

van de eerste dorpen in de omgeving
die een externe commissie hadden om
extra dingen rondom de kermis heen
te gaan plannen”, kijkt Knelissen terug.

“Het animo heeft moeten groeien.
Als je nu ziet dat er in zo’n dorp als
Broekhuizen op vrijdag vijfhonderd
man in de tent staan en op zondag zo’n

1.000 tot 1.500 bezoekers aankomen,
dan is onze insteek wel gelukt, denk ik.”

Feesttent speelt
belangrijke rol
Het eerste jaar organiseerde de KCB
bungeejumpen boven de Maas: je kon
springen en een dip in de Maas maken.
“We hebben toen samengewerkt met
de kermis in Venray om het van de
grond te krijgen. Dat was toen echt iets
nieuws.” De afgelopen jaren zette de
commissie in op een variatie aan activiteiten, bezienswaardigheden en muziek
voor verschillende doelgroepen. “Het
concept van een feesttent lijkt toch wel
een heel belangrijke rol in te nemen.
Het zal wel met het gevoel van vrijheid
of vakantie te maken hebben. We hebben wel eens overlegd met ondernemers of we het feest net als in de
eerste jaren terug naar de zaal zouden
verplaatsen, maar dat zou niet werken.
Je mist de kermissfeer dan.” Om de
ondernemers toch ook te betrekken bij
de kermis, wordt nu voor het tweede
jaar een kroegentocht georganiseerd.
Daarnaast zijn er diverse activiteiten georganiseerd om het jubileumjaar
te vieren. “We hebben na vijf jaar de
helikoptervlucht weer teruggebracht. En
we hebben ballen waarin de kinderen
over het water kunnen lopen, net als

Christoffel. Ook kan het publiek Formule
1-stockcars bekijken en kun je er in
virtual reality rijden.” Op vrijdag wordt
de eerste editie van het zomercarnaval
in Broekhuizen gevierd, met als hoofdact Fabrizio. “Zaterdagavond wordt
ook een avond voor 60+’ers georganiseerd, niet door ons, maar door het
Veerhuis. Het is super dat ook andere
dingen weer op gang komen.” Voor de
dinsdagavond werd een nieuwe insteek
gekozen, Riverbeats. “De wens van
de jeugd werd groter voor iets anders.
Dus hebben we contact gezocht met dj
Ron van den Beuken. Nu hebben we
een dj-programma.”

Het wordt moeilijker
Of de kermis er over twintig jaar
ook nog is? “Ik hoop het wel. Voor de
exploitanten wordt dat moeilijker: je
merkt dat er minder jeugd is, dus dat
bijvoorbeeld de carrousel minder druk
bezocht is. Maar met de regeling van
de gemeente dat kermisexploitanten
ook de dorpen moeten aandoen en
het goede contact dat we hebben,
komt het wel in orde. Als de gemeente
zou stoppen met deze zaken regelen,
dan zou het wel moeilijker worden.
Maar we willen de kermis hoe dan ook
wel in stand houden. Het is belangrijk
dat het dorp een weekend heeft dat
echt voor hen is.”

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE

Eclicker

Intratuin Venray

Slender You Fit

anco lifestyle centre

Eetcafé Ald Vors

Janssen Dansen en Sporten

Staatsie 1866

Eethuis BRaM

Kinderboerderij Hagerhof

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

FotoID

Logeerhuis Kapstok

Stichting Botanische Tuin Jochumhof

De Fabriek

Lunchroom Lekker Gewoën

Studio for Hair

Goed Haar en Visagie

Museum de Kantfabriek

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

My-LifeSlim

Taurus World of Adventure

Pakje!

Theater De Garage

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray

10% korting op de zondagsbrunch met live
cooking in het restaurant

Beej Mooren

Eén kop koffie of thee E 1 en
10% korting op een groepsuitje

De Bekkerie

Een kop koffie of thee voor E 1

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

E 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

DMS-Service

10% korting op een caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers

10% korting op een haarverzorgingsproduct

E 20 korting
op een onderhoudsbeurt
Driegangenmenu voor E 17,50
Speciaal HALLO Voordeelmenu
10% korting op een fotosessie
Eén kop koffie of thee voor E 1
10% korting
op een behandeling naar keuze

Het LoopCentrum

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

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak
Twee proeflessen gratis

Eén kop koffie of thee E 1
Eén nacht gratis logeren

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee
E 12,50 korting op de intake

10% korting
op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

10% korting
op een ijscoupe voor 2 personen

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

20% korting
op een antistressgezichtsbehandeling

50% korting op de bowlingbaanhuur
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

Hostellerie De Maasduinen

5% korting
op het hele assortiment

E 1 korting op de entree

Parkhotel Horst

10% korting
in restaurant, bar en brasserie

HUIS van de STREEK

Korting op een wekelijks aangeboden product

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

Hof van Kronenberg
10% korting op een diner
voor 2 personen

Eén kop koffie of thee voor E 1

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

10% korting op de hapjes en drankjes

Diverse kortingen voor nieuwe én bestaande
leden

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Pearle Opticiens Horst

Koffie of thee voor E 1

Pedicure Praktijk Wilmie

10% korting op het hele assortiment

10% korting op een zonnebril

Tuincentrum Peeters

10% korting
op een schoonheidsbehandeling

Wauw speciaal voor jou

Praktijk Ik Leer

Wereldpaviljoen Steyl

10% korting
op de eerste drie begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor E 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 3,95

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

Driegangenmenu voor E 10
Entree voor E 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

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

Voordeelpas
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Imke te Baerts
naar finale TrendVision

De Locht

TrendVision is een prestigieuze haarstylistencompetitie die ieder jaar wordt georganiseerd door Wella Professionals. De winnaar van de finale gaat door naar de Internationale finale dit jaar in Barcelona. Imke te Baerts uit
Lottum, werkzaam bij kapperszaak Change Venlo doet mee aan de finale.

Draaiorgel
demonstratie
Draaiorgelclub Noord-Limburg verzorgt op zaterdag 27 en zondag
28 augustus demonstraties van zelfgebouwde draaiorgeltjes bij Museum
De Locht in Melderslo. Ook geven zij deskundige uitleg bij hun modellen.
De smid en de warme bakker
zijn zondag 28 augustus aan het
werk in het streekmuseum in
Melderslo. Kinderen mogen hun
eigen broodje bakken. Daarnaast
wordt tot en met vrijdag 2 september
elke weekdag tussen 14.00 en

16.00 uur een activiteit voor kinderen
georganiseerd. Het museum is alle
dagen open van 10.00 tot 17.00 uur.
De demonstraties beginnen om
11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Veerhuis

Brókèze Toen tijdens
kermis
Tijdens de kermis in Broekhuizen wordt ook een ouderwetse avond
georganiseerd. Op zaterdag 27 augustus wordt in het Veerhuis aandacht
besteed aan de muziek van toen.
De finale vindt plaats in de
Brabanthallen in Den Bosch. Voor Imke
is het de eerste keer dat ze meedoet
aan TrendVision. “Ik heb er vooral heel

veel zin in! Het is mijn grote passie en
ik stop niet totdat het voor mij perfect
is. Het moet een totaalbeeld zijn wat
klopt, wat mensen gaat verrassen en

zal inspireren. Dat ik op 11 september
tussen al die iconen mag gaan knallen
maakt me blij, van je passie je vak
maken dat wil toch iedereen?”

De avond ‘Brókèze Toen’ start
om 19.30 uur in het Maashotel in
Broekhuizen. Er is aandacht voor

verhalen van toen, muziek van toen
en er komt een speciale gast om de
avond compleet te maken.

BIJ AANKOOP VAN
5 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*

TOPDEAL

HOOGGLANZENDE
KEUKEN

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

5.998,-

Incl. Granieten werkblad en achterwand,
5 luxe ATAG apparaten en eenhendelmengkraan vol RVS.
Leverbaar in 12 hoogglans
kleuren.

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kasteelse Bossen

De nacht van de
vleermuis
Theo Bouten en Rien Eijkmans van IVN Geijsteren-Venray en Natuur
Historisch Genootschap-Limburg kring Venray organiseren op vrijdag
26 augustus de nacht van de vleermuis. De excursie begint om 20.00 uur
in De Wis in Castenray en gaat vanaf 21.15 uur verder bij de kasteelvijver
in de Kasteelse Bossen in Horst.

Open Podium in Melderslo
In het weekend van de Kennedymars in Melderslo werd in het dorp op vrijdagavond 19 augustus
een Open Podium gehouden. Jong talent uit het dorp kon in de feesttent van zich laten horen.
Onder andere de bands Stressed, Sticks en Three Amigos stonden op het podium.

Twee nieuwe elementen
Harmoniefeesten Horst
De jaarlijkse Harmoniefeesten in Horst vinden plaats in het centrum van Horst in het weekend van vrijdag 2 tot
en met zondag 4 september. De feesten worden afgetrapt met de Allemansmert op vrijdag om 12.00 uur.
strijden tegen elkaar op een grote
buikschuifbaan op het Wilhelminaplein.
Daarna is er een optreden van de band
Flash, winnaar van de publieksprijs
in de finale van Popsport en van de
publieksprijs bij de Dutch Battle of the
Coverbands. Het feest wordt voortgezet
door rock-coverband Campaign. De
kindermarkt begint zondag 4 september om 09.00 uur. De kindermarkt

wordt georganiseerd door de Vrienden
van de Koninklijke Harmonie van Horst.
Basisschoolkinderen kunnen in het
centrum van Horst hun spulletjes verkopen. Ook is er een harmonieterras. Een
tweede nieuw item van de harmoniefeesten is Horst Muzikaal Totaal. Vanaf
09.00 uur worden dertien verschillende
optredens verzorgd door zang- en popgroepen uit de regio.

Hij telt de vleermuizen en bestudeert
hun gedrag met behulp van infraroodcamera’s. In De Wis zijn de vleermuisactiviteiten op zolder live te zien
zijn. Buiten kunnen de deelnemers
de uitvliegende Laatvliegers horen,
zien en tellen. De zonsondergang is
om 20.39 uur. Na het uitvliegen van
de Laatvliegers is er de mogelijkheid
om rond 21.15 uur naar de Kasteelse
Bossen in Horst te rijden. Parkeren kan
hier bij ’t Zoemhukske aan Kasteellaan
3. Hier gaan deelnemers nog andere
soorten vleermuizen zien en horen.
De organisatie raadt aan een zaklamp
mee te nemen, laarzen zijn niet nodig.
(Foto: Jan Jeucken)

KO

OP

Tijdens de Allemansmert worden bezoekers geïnformeerd over de
nieuwste haartrends en kunnen ze
vanaf 16.00 uur metamorfoseshows
bezoeken. De markt wordt m
 uzikaal
omlijst door de rock-coverband
E-Motion en DJ Styn. Zaterdag start om
14.00 uur met een nieuw item van
de harmoniefeesten, een wedstrijd
buikschuiven. Verschillende teams

Tijdens de excursie wordt verteld
waarom de vleermuis zo’n uniek dier
is. De vleermuis is namelijk het enige
zoogdier dat zelfstandig kan vliegen.
Ook is de vleermuis een nuttig dier,
in Nederland eten ze bijvoorbeeld
alleen insecten. Op de kerkzolder in
Castenray zit een kolonie Laatvliegers,
die deze zolder al jaren gebruikt als
kraamkamer. Hiermee is deze kerkzolder de grootste bekende zomerverblijfplaats voor deze vleermuizen in
Nederland. In 2014 zijn er 247 uitvliegende exemplaren geteld. Jan Jeucken
uit Horst bestudeerd de Laatvliegers
(Eptesicus serotinus), omdat deze op
de rode lijst van flora en fauna staat.

TE

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

Hombergerweg 2
5973 PG Lottum
Vraagprijs E 294.500,- k.k.

Commercieel medewerker binnendienst

Salon
Edelstenen
S ER
ERFRIS
AUTOVEtherische
Winkel
oliën
Boeken +
RLIJKE
Bloesem
remedies
NATUU
Sieraden Schüssler
ml.
celzouten
G EU R 5

Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwikkelen van
de producten
vindt plaats in Nieuw-Bergen. De productie is veelal ondergebracht bij internationale
prijslijst
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een Commercieel medewerker binnendienst.
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de bestaande
klanten. Je adviseert ze over prijzen, levertijden en brengt offertes uit. Ook ben je verantwoordelijk voor
de orderverwerking in het systeem alsmede alle daaruit voortkomende administratieve handelingen.
Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Jouw profiel
• MBO werk- en denkniveau
• Ervaring in een vergelijkbare functie
• Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Goede communicatieve vaardigheden
• Klantgericht, enthousiast en flexibel
• Stressbestendig, zelfstandig en nauwkeurig
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
• Bezit van rijbewijs-B

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

Wat bieden wij jou
• Fulltime functie voor 40 uur per week
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!

Open: dinsdag t/m
- 18.00
ntie
vaka10.00
devrijdag
na
ok
O
zaterdag 10.00 - 16.00 to !

een frisse au

Stuur je CV met motivatiebrief voor 3 september 2016 naar:

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

vacature_commercieel.indd 1
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Religie
America

Zomermarkt

Draaiorgeldemonstraties

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Draaiorgelclub Noord-Limburg
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Broekhuizen

Livemuziek

Opening Kunst in De Rozenhof

Broekhuizenvorst

Tijd: 18.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 11.00 – 13.00 uur
Locatie: De Rozenhof Lottum

Borduurcafé

Grote cursusmarkt

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 11.00 – 16.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Jeugddisco in zomercarnavalstijl

Optreden Jac Hanssen

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: feesttent aan de Maas Broekhuizen

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Zomercarnaval met Fabrizio en DJ Styn

Koopzondag

Tijd: 21.00 uur
Locatie: kermisterrein Broekhuizen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

American Rock Experience

Openstelling museum

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: festivalterrein Hoebertweg America

Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Kermis

Koningsvogelschieten

Locatie: Veerweg Broekhuizen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: schutterij St. Jan
Locatie: Schietterrein Kromboschweg Grubbenvorst

Meerlo

Draaiorgeldemonstraties

Koningsvogelschieten

Melderslo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Draaiorgelclub Noord-Limburg
Locatie: Museum De Locht Melderslo

zondag

Heilige mis

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

11.00

10.30

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: schutterij St. Sebastianus
Locatie: schietterrein Staarterstraat Sevenum

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Dorps- en verenigingsschieten

Optredens Jeopardy en Bazinga

19.00

Tijd: 15.00 uur
Locatie: kermisterrein Broekhuizen

zaterdag
		

Heilige mis

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: schutterij St. Jan
Locatie: Schietterrein Kromboschweg Grubbenvorst

Knuffelbeer Festival

Marloes Nogarede en Eva Wijnen Unplugged

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Tijd: 15.00-01.00 uur
Locatie: festivalterrein Hoebertweg America

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kermisoptocht
Tijd: 16.30 uur
Locatie: centrum Broekhuizen

zo
24
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in samenwerking met

ma
25
07

Kermis
Locatie: Veerweg Broekhuizen

Brókèze Toen: ouderwets gezellige avond

Kroegentocht

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Maashotel Broekhuizen

Tijd: 13.00-17.30 uur
Locatie: Maaspaviljoen, Bij Christoffel, Hoëg aan de Maas en
kermistent Broekhuizen

Optreden Pigtail

Optredens van The Wetnecks, BZB en Las Vagas

Tijd: 21.00 uur
Locatie: kermisterrein Broekhuizen

Tijd: 17.30 uur
Locatie: feesttent aan de Maas Broekhuizen

Kermis
Locatie: Veerweg Broekhuizen

di
26
07

Kermis

Riverbeats

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelver. De Gevleugelde Vrienden Wanssum eo
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 19.00 uur
Locatie: kermisterrein Broekhuizen

Cursusmarkt
Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Kronenberg
Lottum

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Locatie: Veerweg Broekhuizen

Vogelmarkt

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Priesternoodnummer
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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Medische Regionale kunst in De Rozenhof
zorg

In navolging van de kunstzinnige creaties tijdens het Rozenfestival in Lottum opent toprozentuin De Rozenhof nu haar jaarlijkse manifestatie Kunst in
de Rozenhof. De opening van Kunst in De Rozenhof is zondag 28 augustus tussen 11.00 en 13.00 uur.

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

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

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

In De Rozenhof in Lottum wordt
tot 1 november een expositie
gehouden van drie regionale kunste-

naars. De bezoekers kunnen dan in
De Rozenhof met eigen ogen zien hoe
de natuurlijke schoonheid van de roos

een harmonieus geheel vormt met de
zeggingskracht van hedendaagse kunst.
De drie kunstenaars die in De Rozenhof

hun creaties tonen zijn Roos Seuren uit
Lottum, Giuseppe Lamers uit Herten en
Geert Seuren uit Tienray.
Roos Seuren combineert in haar
eigenzinnige beelden keramiek met
andere materialen zoals hout, ijzer
en lood. Giuseppe Lamers legt zich
vooral toe op keramische en bronzen
sculpturen van mensfiguren en
koppen. Alle beelden zijn met de hand
vervaardigd en zijn daarom uniek.
Geert Seuren, zoon van een Lottumse
rozenkwekersfamilie, noemt zichzelf
een ’ijzerwerker’ die van metaal
objecten maakt.
De opening wordt muzikaal omlijst
door twee jonge muzikale talenten uit
Venlo, zangeres Babs van Bree en de
21-jarige jazz pianist Willem Suilen.
De Rozenhof Lottum is tot 1 november elke dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.derozenhoflottum.nl

American Rock Experience en Knuffelbeer in America
In America vinden in het weekend van vrijdag 26 en zaterdag 27
augustus de American Rock Experience en Knuffelbeer Festival plaats.
Beide evenementen vinden plaats aan de Hoebertweg.
Op vrijdag wordt eerst American
Rock Experience georganiseerd.

Dit coverbandevenement is een ode
aan vijf grootheden uit de rockgeschie-

denis: Pearl Jam, ZZ Top, Led Zeppelin,
Thin Lizzy en AC/DC. Een dag later staat
Knuffelbeer Festival op het programma.
Dit festival wordt voor de zesde keer
georganiseerd. Op het podium staan
Joost van Bellen, Iguana Death Cult,

Starfish, The Grand East, The Poneymen
en The Super Soakers. Ook regionaal talent als Mongoose en Condor
betreedt de planken.
Voor meer informatie, kijk op
www.knuffelbeerfestival.nl

Eerste Kronenberger Oktoberfest
In equestrian centre De Peelbergen in Kronenberg wordt zondag
25 september vanaf 14.00 uur Das Kronenberger Oktoberfest georganiseerd. De presentatie is in handen van Marcelino Wunderlich, het alterego
van tv-presentator Ruben Nicolai.
In de biergarten presenteert
Marcelino Wunderlicht naast eigen hits
als ‘Bitte Schnee’ en ‘König Alcohol’

ook optredens van andere artiesten.
Zo is de zingende Duitse kapper Tim
Toupet te vinden op het feest, waar hij

zijn eigen après-skihits als ‘Du hast die
haaren schön’ en ‘Ich bin ein döner’ ten
gehoren gaat brengen. Daarnaast staan
Die Draufgänger op het podium. De
band speelt al sinds jaar en dag samen
en haalde in 2007 als jongste band
ooit de finale van de Grand Prix der
Volksmusik. Zij spelen typische Tiroler

Volksmuziek met een rockrandje en
werden daarmee één van Oostenrijks
meest gevraagde Oktoberfestbands.
Het programma wordt aangevuld met
namen als Barry Paf, Bayernmän,
Dieter Koblenz, Tiroler Mander en Willi
aus Kevelaer. Kijk voor meer informatie op www.peelbergen.eu

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

Restaurant het Pelgrimshuis

Tandarts

We zijn op zoek naar een

Spoedgevallendienst
26 augustus t/m 1 september 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

MEDEWERKER
BEDIENING
Ben je geïnteresseerd
mail je c.v. dan naar
pelgrimshuis@hetnet.nl
Ervaring vereist

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

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden

20 tot 30 uur met uitgroei
naar fulltime baan

Verloskundige zorg

Alarmnummer

check

www.thatshappening.com

Crist Coppens
Diverse soorten
barbecuespiezen
Elke 4e gratis

geldig t/m
zaterdag
27 augustus 2016

Verse kipschnitzels
4 voor €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Te koop woonhuis:
€ 185.000 k.k.

Beurskensweide 7, Swolgen (bouwjaar: 2010)
Instapklare geschakelde woning met berging en oprit alsook een fraai
aangelegde voor- en achtertuin. De woning is op de begane grond
ingedeeld met hal, toilet, woonkamer, halfopen keuken en berging.
De verdieping is ingedeeld met 3 slaapkamers en een badkamer.
De zolderverdieping is een bergzolder (met vlizotrap bereikbaar).

Geïnteresseerd geraakt?
Neem dan contact op door te bellen naar 06-13301347.
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Frejus
lak magnolia mat
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 4699,5 jaar apparatuurgarantie

Keuken 190 x 288 cm
compleet met:
koelkast
combi-magnetron
gaskookplaat

vaatwasser
spoelbakken
werkblad

afzuigkap wand

AEG Inductiekookplaat

Constructa Combi-Magnetron

Zanussi Vaatwasser

HK634200XB

CN462253

ZDT22002FA

Superdea l!

€499,-

4 zones, RVS kader
Touch Control
Restwarmte-indicatie
Nismaten (hxbxd): 55x560x490 mm

Superdea l!

€525,-

900 W
5 magnetronstanden, 4 verwarmingssystemen
RVS binnenruimte, binnenverlichting
Nismaten (hxbxd): 450x560x550 mm

Superdea l!

€399,-

Energieklasse A+
5 programma’s
13 couverts
Nismaten (hxbxd): 818x600x570 mm

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
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