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Lottum
heeft eigen strand
In Lottum werd maandag 24 juli officieel het strand aan de Maas geopend. Hiermee ging een langgekoesterde wens van dorpsraad en inwoners in vervulling. In 2013 werd
door de dorpsraad van Lottum een ambitieplan opgesteld. Inwoners van het dorp mochten daarin ook hun wensen kenbaar maken. “Om de mensen een beetje te prikkelen gaven
we enkele voorbeelden”, vertelt Albert Ramakers namens de dorpsraad. “Een daarvan was een strandbad aan de Maas. Daar waren mensen zo enthousiast over, dat een werkgroep dit heeft opgepakt.” Deze werkt samen met gemeente Horst aan de Maas, Rijkswaterstaat, het Limburgs landschap en het Project Maasgaarden. Een perceel langs de Maas,
met struiken en ander groen, werd kaal gemaakt en opnieuw ingezaaid. Er werden grote keien geplaatst, die een zitgroep vormen, en er werd een strandje aangelegd.

Aardbeving op Grieks eiland

‘Angstige momenten
voor vriendinnengroep op Kos’
Al tijdens de eerste nacht van hun vakantie in Kos werden zeven meiden uit Sevenum, Hegelsom, Horst en
Melderslo wakker geschud uit hun bed. In de nacht van woensdag 20 juli op donderdag 21 juli werd het vakantieeiland in Griekenland namelijk getroffen door een zware aardbeving. Weer veilig terug in Nederland vertelt de
groep vriendinnen hoe ze deze nacht en de dagen daarna beleefd hebben.
Laura Hendriks (19), Carline
Tacken (20), Linda Hegger (18),
Demi Clausen (19), Ellis van den
Munckhof (19), Sanne Janssen
(19) en Arline van Dijck (19)
vertrokken op woensdag 20 juli,
de dag vóór de aardbeving, naar
Kos. “Eigenlijk wilden we die eerste

avond uitgaan, maar omdat we amper
geslapen hadden besloten we naar
bed te gaan, zodat we de rest van
de vakantie genoeg energie zouden
hebben”, vertellen ze. Rond 01.30 uur
werd het hele eiland opgeschrikt door
de aardbeving met een kracht van
6.7 op de schaal van Richter, waarbij

twee doden vielen en meer dan
tweehonderd gewonden.

Buiten slapen
“We werden wakker geschud
uit onze bedden en de angst sloeg
meteen toe”, aldus de meiden.
De vriendinnen sliepen verdeeld

over twee groepen op de tweede
en de derde verdieping van een
hotel. “We hadden geen idee wat
er gebeurde en gingen zo snel als
we konden naar buiten. Eenmaal
buiten konden we elkaar niet vinden
en raakten we nog meer in paniek.
Pas toen we weer allemaal samen
waren realiseerden we wat er was
gebeurd. We trilden op onze benen
van angst.”
Lees verder op pagina 08

Hoewel het weer deze middag niet
echt mee willen werken, weerhoudt
dat enkele kinderen er niet van om
pootje te baden in de Maas. “Water en
zand, dat is het mooiste speelgoed dat
er is”, merkt een van de aanwezigen
op, terwijl ze naar de spelende kinderen kijkt. “Er wordt al veel gebruik van
gemaakt”, beaamt Ramakers. “Plannen
voor speciale activiteiten zijn er nog
niet. We hopen wel dat de zitgroep
bijvoorbeeld ook gebruikt gaat worden
door de harmonie voor een repetitie
of door de basisschool. Het is echt een
fijne plek geworden.” De werkgroep is
trots op het bereikte resultaat en heeft
alweer nieuwe ideeën. “De plannen
met de omgeving van de monding van
de Houthuizer-Molenbeek en de kansen
die de op stapel staande dijkversterking
met zich mee brengt verbinden Lottum
nog inniger met de Maas”, aldus de
dorpsraad.
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Natuur onder de aandacht brengen

Drukte op de Bijendag in America
De tweede editie van de Bijendag vond plaats op zondag 23 juli bij
natuureducatiecentrum Aan de Drift in America. Samen met Akkies Tuin uit
Melderslo en imker Ron Jacobs werd dit evenement georganiseerd.
Tijdens de Bijendag kunnen mensen de materialen en producten die
nodig zijn voor imkers bekijken. Ook
kunnen ze zien wat er allemaal van
honing gemaakt kan worden en wordt
er verteld over het werk van bijen en
over wat imkers precies doen. Paul
Jacobs is één van de organisatoren:
“Met de Bijendag willen we de natuur
wat meer onder de aandacht brengen.”
Dit is de tweede keer dat er een
Bijendag wordt georganiseerd. “Maar
het is drukker dan de eerste keer,”
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meent Paul. “Dat heeft ook met het
weer te maken. Het heeft net wat
geregend, maar vanochtend was het
zonnig en daardoor was onze bijendag een perfecte combinatie met
een wandeling door de Schadijkse
Bossen.” De dag verloop tot nu toe
erg voorspoedig, aldus de organisatie.
“Het is behoorlijk druk en er worden
veel vragen gesteld. Bovendien zijn
er vanwege de vakantieperiode veel
toeristen van CenterParcs die komen
kijken. Ook hebben we al veel antwoorden op de prijsvraag.”

Bijen doen
nuttig werk
Voor het antwoord op die prijsvraag moet je niet bij Aan de Drift zijn.
Naast het bekijken van de producten
bij Aan de Drift, staat er op zo’n 150
meter van het natuureducatiecentrum
namelijk een bijenstand, met daarin
twee bijenvolken die bezoekers van de
Bijendag kunnen bekijken. Naast de
borden met informatie die bij de stand
staan, vertelt Ron, die met zijn 15 jaar
oud één van de jongste imkers van
Nederland is, over het werk van bijen.
Zijn informatie leidt tot het antwoord

op de prijsvraag. Ron laat zien wat
bijen allemaal doen en ook het werk
van de imker wordt uitgelegd. Een
groepje toeristen staat aandachtig naar
hem te luisteren en stelt geïnteresseerd
vragen. De kinderen die erbij staan

mogen een imkerspak passen.
Tijdens de Bijendag wordt uitleg
gegeven over het werk van bijen, die
zorgen voor honing en de bestuiving
van fruitgewassen. Ook wat een imker
allemaal bezighoudt wordt onder de

aandacht gebracht. Paul: “We willen
mensen laten zien hoe nuttig het werk
is wat bijen doen. Vaak weten mensen
daar namelijk maar weinig vanaf,
terwijl de wereld er zonder bijen heel
anders uit zou zien.”

Kennedymars Melderslo naar juni
De Melderslose Kennedymars wordt vanaf volgend jaar gehouden in juni, in plaats van het traditionele derde weekend van augustus. Na 28 edities
besloot de organisatie hiertoe omdat het evenement merkt dat in augustus veel wandelaars én vrijwilligers op vakantie zijn.
“Wij hebben gekozen voor
volgend juni omdat het derde
weekend van augustus eigenlijk
altijd in de vakantieperiode valt.
Wandelaars maar ook vrijwilligers zijn
dan op vakantie”, laat Joyce Gubbels
namens de organisatie weten.
“Bij de keuze voor de datum
hebben we rekening gehouden met
activiteiten in de regio, maar ook met

andere langeafstandstochten door
het hele land. Daarbij kwamen we
op het eerste weekend van juni uit.
Daarbij kan de Kennedymars van 80
kilometer, maar zeker ook de kortere
tochten van 40, 25 of 10 kilometer,
een mooie voorbereiding zijn voor
wandelaars die een maand later
deelnemen aan de Vierdaagse in
Nijmegen.” Aan de editie van

dit jaar wordt nu hard gewerkt.
“Op dit moment zijn we druk bezig
met de laatste voorbereidingen
van de editie van 19 augustus.
Voor de Kennedymars heeft zich
al een mooi aantal wandelaars
ingeschreven.” Volgens Gubbels is
minder bekend dat de organisatie
naast de 80-kilometerwandeling ook
kortere wandeltochten en fietstochten

heeft uitgezet. “Terwijl deze routes
ideaal zijn voor mensen die eens een
mooie tocht door Horst aan de Maas
willen lopen.”
Volgend jaar dus wandelen in juni.
Alleen de datum verandert, verzekert
Gubbels: ““De Kennedymars staat
bekend om zijn goede verzorging, met
op alle posten eten en drinken. Daarin
veranderen we niets.”

LLTB: halvering uitstoot veehouderijen
nodig en haalbaar
De Limburgse Landbouw- en Tuinbouwbond gaat zich samen met Limburgse veehouders inzetten om de uitstoot van de veehouderijbedrijven nog
verder te verminderen. Een halvering van de uitstoot vindt de LLTB zowel nodig als haalbaar, maar wel onder de voorwaarde dat bedrijven ontwikkelingsruimte houden.
De aanpak is tot stand gekomen
na intensief overleg in de ondernemersgroep Intensieve Veehouderij en
Omgeving, waarin bestuurders uit de
dierlijke LLTB-vakgroepen en bestuurders van LLTB-afdelingen van de zes
Peelgemeenten, waaronder Horst aan
de Maas. De LLTB geeft aan dat er
stevige discussies zijn gevoerd over de
uitstootvermindering, maar dat er duidelijk draagvlak was bij de leden voor
de aanpak. “De LLTB en de veehouders
vinden draagvlak in de omgeving erg
belangrijk. We willen niet dat omwonenden hinder en overlast ervaren,
maar juist dat ze trots zijn op de mooie
en innovatieve boerenbedrijven in hun
omgeving. Als veehouders kunnen wij

daar zelf een bijdrage aan leveren door
bijvoorbeeld transparant te ondernemen en te werken aan het verder
terugdringen van uitstoot”, aldus LLTBbestuurslid Mark Tijssen.

Norm
Het huidige beleid zorgt volgens
de Limburgse veehouders al voor
een afname van ammoniak en geur,
maar het gaat niet vlot genoeg. In
het provinciebeleid van Limburg staat
opgenomen dat nieuwe stallen in de
pluimveehouderijen en varkenshouderijen hun uitstoot met 85 procent moeten verminderen en de melkveesector
met 40 tot 70 procent. In 2030 moeten
alle stallen aan deze norm voldoen.

“De veehouderijsectoren hebben nu
zelf aanvullende ambities voor fijnstof,
geur en endotoxines opgesteld”, aldus
de LLTB. Daarnaast willen de bedrijven
meer aan hun omgeving laten zien wat
er allemaal gebeurt en gaan zij inzetten op betere communicatie met hun
omgeving.
Een nobel streven, vindt André
Vollenberg van belangengroep
Behoud de Parel uit Grubbenvorst.
“Maar het is alleen voor de bühne. Het
zou de LLTB sieren dat zij zich in zou
zetten om de boeren met een normale schaal te helpen overleven met
verbreding, maatschappelijke taken,
biologische teelt of natuurprojecten,
maar ik vraag me af wie de LLTB in dit

project vertegenwoordigt. Het lijkt dat
het juist de honderd megaboeren en
mestverwerkers in Limburg zijn, of toch
ook de normale boeren en tuinders die
wel in goede verhouding staan met
hun buren?” Behoud de Parel heeft ook
haar twijfels bij de betere burgercommunicatie. “Het aantal verenigde
burgergroepen en juridische procedures
bij uitbreidingen van intensieve veehouderijbedrijven zegt genoeg”, aldus
Vollenberg.
De LLTB heeft het plan van aanpak
deze week toegestuurd aan provincie
Limburg en alle gemeenten in Middenen Noord-Limburg, met de vraag om
hun te helpen bij het behalen van de
doelstellingen.
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Zwemdiploma

Actieplan
zwemvaardigheid
Kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond hebben veelal geen
zwemdiploma. Dat blijkt uit een enquête die gemeente Horst aan de
Maas heeft laten uitvoeren onder leerlingen van TaalRijk. De gemeente
onderzoekt daarom of het mogelijk is zwemlessen op te nemen in het
lesprogramma van de school.

Bootcamp voor burgemeester
en wethouder
Rianne Seijkens, eigenaresse van Bootcamp Power, vertelde afgelopen februari in haar Geplukt dat
zij burgemeester Kees van Rooij en wethouder Bob Vostermans graag een keer in haar les zag. De twee
gingen deze uitdaging niet uit de weg en meldden zich maandag 24 juli in de Kasteelse Bossen.
Daar volgden zij met succes een les bootcamp.

De gemeenteraad van Horst aan
de Maas verzocht het College van
B&W vorig jaar om met een actieplan
te komen om de zwemvaardigheid onder inwoners te verbeteren.
In samenwerking met TaalRijk,
Vluchtelingenwerk, zwembad
De Berkel en zwemvereniging HZPC is
er het actieplan verbetering zwemvaardigheid opgesteld. Er is onder
meer een enquête gehouden onder
leerlingen van het basisonderwijs,
Dendron College en TaalRijk. Daaruit
bleek onder andere dat het merendeel van de leerlingen van TaalRijk
geen zwemdiploma heeft. Het voor-

Samenwerking Limburgse
wensambulances

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Wens in Beweging en Wensambulance Limburg fuseren. Zij gaan samen verder in een stichting, waardoor zij nog
meer wensritten kunnen realiseren.
Om de kracht van beide stichtingen te vergroten en nóg meer wensen
in vervulling te laten gaan, is er
besloten om de krachten te bundelen. De nieuwe organisatie vervult
voor heel Limburg vanuit een drietal
locaties, Venlo, Roermond en Geleen,
wensen van ernstig zieke mensen.
De organisatie verwacht jaarlijks
vele wensritten te kunnen vervullen.
Met behulp van ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs, brandweerlie-

den, politiefunctionarissen en andere,
voornamelijk zorgprofessionals, die in
hun vrije tijd belangeloos meewerken,
zorgt zij ervoor dat ernstig zieken hun
zorgen even kunnen vergeten. Dit geldt
zeker ook voor kinderen, waarvoor een
speciale ambulance is ingericht.
Wens in Beweging zet zich sinds
2013 in heel Limburg in voor mensen en
kinderen die terminaal of langdurig ziek
zijn en nog een laatste wens hebben.
Met twee ambulances en 120 vrijwilligers

vervult Wens in Beweging jaarlijks meer
dan 100 wensritten. De stichting rekent
op de steun van ambassadeurs André
Rieu en Toos Toverhoed, de mascotte
van attractiepark Toverland in Sevenum.
Stichting Wensambulance Limburg
bestaat sinds 2012. Met behulp van
twee zorgambulances vervullen
ze samen met 60 vrijwilligers zo’n
80 wensritten per jaar.
Kijk voor meer informatie op
www.wensambulancelimburg.nl

> 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

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Twee keer vier generaties
in Meerlo
In Meerlo maakte de geboorte van de kleine Meike voor de tweede keer vier generaties compleet in
haar familie. Eerder was het de beurt aan zus Milou (2) en samen met mama Manon Gubbels (28), oma
Lian Gubbels-Vullings (54) en superoma Will Vullings-van Dijck (77) vormen zij nu twee keer vier
generaties.

stel is om zwemactiviteiten te gaan
koppelen aan het lesprogramma van
de school.
Daarnaast wil de gemeente basisschoolleerlingen van groep 5 en 6
een kennismakingsles aanbieden.
“In deze les wordt aandacht besteed
aan zwemvaardigheid en zich goed
kunnen redden in het water”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.
De gemeente hoopt zo kinderen
die geen zwemdiploma hebben, te
stimuleren zwemlessen te volgen.
“Zwemvereniging HZPC en zwembad
De Berkel bekijken momenteel de
invulling van deze zwemles.”

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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familie
Geboren

Kris

21 juli 2017
Dochter van
Tom Gielen en Nicole Houben
Trots zusje van Femm
Tichelerstraat 1
5975 XA Sevenum
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Wij willen iedereen bedanken
voor de felicitaties, op welke manier dan ook,
bij ons 50-jarig huwelijksfeest op 18 juli 2017.
U hebt ons een onvergetelijke dag bezorgd.

Graad en Toos Tillemans-Hoezen

Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor degene die bij je hoorde.
Een man, pap en opa op wie je kon bouwen,
en wiens woord je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.....

Piet Sauvageot

Kinderen en kleinkinderen

“Mégens Piet”
Geboren

Lucas
15 juli 2017
Zoon van
Ákos en Marjon
Beems-Vergeldt
Siebersbeek 12
5973 KA Lottum

Geboren

Naomi
13 juli 2017
Dochter van
John Wijnen en
Wendy Hoeymakers
Horsterdijk 96
5973 PR Lottum


Geboren

Sophie

18 juli 2017
Dochter van
Bas Lichteveld en
Maike Groszwardt
Zusje van Sven
Zand Arabiëweg 5
5914 PJ Venlo

St. Clara bedankt. MS
Open tuin Hegelsom.
Za 29 juli 13:00 - 17:00 Open tuin
Jenniskens Kogelstraat 41, Hegelsom.
8500m2 wandel- en bostuin, ruim
3000 soorten planten. 3,50 entree.
Private Label Meubelatelier
voor het repareren en herstofferen
van uw bank, fauteuil, boot, caravan
etc. Woninginrichting. Vervangen
van het doek van uw markies of
zonnescherm. Pepijnstraat 92 5921 HP
Venlo 077 390 37 15.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Computerhulp aan huis.
Hbo ICT-student helpt u met al uw
computerproblemen en vragen.
Snel en correcte oplossing. Voor meer
informatie bel naar 06 45 60 22 02.
A3aans Fietsshop Horst.
Voor een pitstop ga je naar A3aans
Fietsshop, o.a. reparatie,
servicebeurt, onderhoud
en verkoop onderdelen.
Div. 2e-hands rijwielen te koop.
Bel 06 30 43 19 16.

Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen al
vanaf € 150,00. Raambekleding gratis
inmeten en hangen.Tapijt, laminaat,
vinyl vloeren. Gratis offerte bij u thuis
bel 06 16 37 45 14.
Verloren een zwarte Samsung
Galaxy S7 edge in Grubbenvorst.
Tel. 077 467 12 65.
H. Clara.
Bid negen dagen bij een brandende
kaars 3 weesgegroetjes. Vraag aan de
H. Clara 2 dingen die haast onmogelijk
zijn, de negende dag de kaars in zijn
geheel op laten branden en je gebed
wordt verhoord.
Te koop 2 fietsen, 6 hortensiaplanten.
Tel. 077 398 45 22.
Gevraagd jonge mannen vanaf
15 jaar voor oogstwerkzaamheden
gladiolenbloemen en tulpenbollen.
Pubben C.V. Helenaveenseweg 8B
Sevenum. Tel. 06 13 30 44 27.
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.

Het leven gaat door
De zon komt weer op
Het gemis blijft

echtgenoot van

Miep Sauvageot - Bovée
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Miep
Leon
Lieke en Kevin, Anke, Niek
Peter en Danja
Koen, Stan, Bart
Ingrid en Jack
Luuk en Vera, Joep en Kayleigh
Horst, 25 juli 2017
Hof te Berkel 25
Correspondentieadres:
Grubbenvorsterweg 17, 5973 NA Lottum
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen
vindt plaats op zaterdag 29 juli om 10.30 uur
in de parochiekerk Heilige Gertrudis te Lottum.
Aansluitend zullen we pap als gezin naar het
crematorium begeleiden.
Mocht u overwegen om bloemen te schenken
dan kunt u een bijdrage achterlaten voor
werkgroep “Theatercafé”, Horst.
Bussen zijn hiervoor aanwezig in de kerk.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Hof te Berkel 25 voor de liefdevolle verzorging.

De vele blijken van belangstelling en medeleven
na het plotseling overlijden van

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website. Bel mij op 06 31 52 45 17.

Geert Rijs

Zaterdagmiddag verloren vestje,
in de buurt van Gebr. van Doornelaan,
Wittenhorststraat of Pr. Marijkestraat.
Tel. 077 398 47 19.

was hartverwarmend en heeft ons erg goed gedaan.
Hier voor onze hartelijke dank.
Deskundig asbest verwijderen.
Professioneel asbest laten verwijderen
tegen een scherpe prijs! Voor alle
binnen- en buitensaneringen. Voor een
vrijblijvende offerte mailt of belt u naar
vervoortdienstverlening@hotmail.com
of 06 27 34 03 21.

Sevenum juli 2017

Cindy en Jelle
Fam. Rijs

Diverse soorten groenten en fruit,
o.a. rabarber, frambozen, perziken,
snoep- en soeptomaten, spekbonen,
komkommer, knoflook enz. naar Thys
Huijs, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Op 14 juli is ze plotseling ma rustig gestaorve.
Ze waas 86 jaor. Op 20 juli hebben we afscheid vaan eur genoame
en mam heriënigt mit pap op ’t kaerkhof in Hôrs.

Verloren zwarte leesbril in Hegelsom
op 18 juli. Tel. 077 398 63 21.

Mia Peeters - Joosten

Poes vermist. Vanaf Vijverlaan Horst
een ‘’schildpadpoesje’’ vermist. Jetje
is donker met rood en (licht)bruin en
heeft een lichtbruine streep over haar
neusje. Tel. 06 48 76 57 05.

Weej zien dankbaar veur ow belanstelling nao de doëd vaan
os mam, oma en superoma. Ow kaarte, bloome, berichtjes of
bezeuk aan eur afscheidsdeenst, ware vur os en groëte steun.

Kleinschalig en flexibel

Os lieve vrouw is nou beej ozze lieve hiër

Erik en Tiny, Joop, Ton en Nellie, Steven en Conny
Kleinkiender en achterkleinkiend

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

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

Ysselsteyn

Weej zien erg ónger d’n indruk van wat ós mam,

Lies Sijbers-Boots,
beteikend haet vör hieël väöl minse en wat zoeë zichtbaar waas beej
äör aafscheidsviering. Want väöl, det waas ut: väöl minse, väöl blomen,
väöl zon, väöl motors, väöl schoeëne blaosmeziêk, väöl kaarten, väöl
lekkere waffels en väöl leeve weurd. En ow beejdrage vör De Kompaniej
waas ok väöl.
Weej zullen ós mam hieël erg missen, mar hieël väöl dank vör dit
waerdevolle aafscheid!
Hay, kiêngder en kleinkiêngder
De Hees 70A
5976 NJ Kronenberg
Gaer willen weej ‘t team van de Hoesartenpraktijk
Kroeënenberg ok väöl dank zeggen vör de
betrokken en fijne zörg vör ós mam.

tuinenterrasysselsteyn.nl
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Werkstraf

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

Schikking in fraude
zaak tuinders
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een schikking getroffen in een
omvangrijke fraudezaak waarbij tuinders uit Limburg en Brabant bij waren
betrokken, waaronder ook een tuindersbedrijf uit Horst aan de Maas.

Ome Joop’s Tour
door Horst aan de Maas
De 67e editie van Ome Joop’s Tour, de jaarlijkse wielerjeugdronde door Nederland voor kinderen,
vindt plaats van maandag 24 juli tot en met woensdag 2 augustus. Op woensdag 26 juli deed de tour
Horst aan de Maas aan. Wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas fietste een deel
van de tocht mee.

Stichting Halt moet subsidie
terugbetalen
Stichting Halt moet ruim 2.000 euro subsidie terugbetalen aan gemeente Horst aan de Maas, omdat zij minder
voorlichtingsbijeenkomsten op scholen heeft gedaan dan afgesproken.
Voor 2016 was een subsidie van
22.110 euro verleend aan stichting
Halt voor het geven van 72 voorlichtingsbijeenkomsten voor jeugd
in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomsten
gingen vooral over online veiligheid en invloed van een groep. De
stichting kon in 2016 maar 62 van

de 72 voorlichtingslessen verzorgen.
“De reden dat er minder voorlichtingen zijn uitgevoerd dan afgesproken
is dat het Dendron College geen
gebruik kon maken van de lessen.
Het schoolprogramma zat te vol”,
aldus een woordvoerster van Stichting
Halt. “Hoewel Halt liever gewoon de
geplande voorlichtingen had uitge-

voerd, levert een dergelijke korting op
de subsidie geen problemen op.”
Komend schooljaar gaat de middelbare school in Horst wel gebruik
maken van de voorlichtingslessen
rond het thema online veiligheid
voor tweedejaars leerlingen. In 2018
worden ook de eerste- en derdejaars
leerlingen bij de lessen betrokken.

De schikking bestaat voor twaalf
tuinders uit een werkstraf van 120
uur en bij zes tuinders uit een werkstraf van 110 uur. Eén tuinder voert
een werkstraf van 60 uur uit. De
onrechtmatig verkregen winst van in
totaal 25.164.664 euro, wordt door de
tuinders terugbetaald. Het OM ziet dit
als een passende afwikkeling van de
zaak. De belastingdienst is daarnaast
met de tuinders overeengekomen dat
zij de verschuldigde belasting alsnog
afdragen. De tuinder uit Horst aan
de Maas moet samen met zijn broer,
gevestigd in Vessem, 1,2 miljoen euro
terugbetalen. Ook hebben ze beide een
werkstraf gekregen.
De tuinders verkochten via een

Nederlands bedrijf hun nog niet
geoogste gewassen aan buitenlandse
bedrijven. Op het moment dat de oogst
rijp was voor de pluk, werd deze door
buitenlandse arbeiders in dienst van
een uitzendbedrijf in Polen, geoogst.
De oogst werd vervolgens op een
veiling verkocht. De opbrengst van de
veiling zou naar de directeur van de
buitenlandse bedrijven zijn gegaan.
De meeropbrengst werd vervolgens
zwart aan de tuinder uitbetaald. Er
werd geen belasting over afgedragen.
De schatkist is zo benadeeld voor vele
miljoenen euro’s, aldus het OM. Het OM
ziet de directeur van de buitenlandse
bedrijven als hoofdverdachte van het
onderzoek.

PUZZEL
Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Hadé Collection
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

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

HALLO in Bastogne
Enkele quadrijders van MC Lottum gingen onlangs naar Bastogne in België om daar een
drie-uurswedstrijd te rijden. Natuurlijk maakten Wim Gommans, Arjan Litjens, Silvia Gommans en
Ger Litjens ook een foto met de HALLO.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Dankbaar voor de vele jaren, waarin wij van haar goedheid en
levensblijheid mochten genieten, delen wij u mede
dat van ons is heengegaan Tante Mia

Dankbetuiging
Een hand… een woord… een kaart… een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet

Maria Antonia Keijsers

Jan Steegs

Mia van Driessen

* Horst, 12 januari 1933

in de leeftijd van 97 jaar.

† Venlo, 18 juli 2017

echtgenoot van

Familie Keijsers
Familie Driessen

Tonnie Steegs - Janssen

Horst, 22 juli 2017

Peperstraat 2a 5975 BV Sevenum

Correspondentieadres:
Achter de Smaalbrug 17
5961AX Horst
E-mail: hermanspj@home.nl

Het besef dat Jan door zovelen werd gewaardeerd,
heeft ons diep ontroerd en is voor ons een grote steun.

Tante Mia is opgebaard bij het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, alwaar u op vrijdag 28 juli,
na de avondwake, afscheid kunt nemen.
De avondwake vindt plaats op vrijdag 28 juli om 19:30 uur
in de Sint Lambertuskerk te Horst.
De begrafenisdienst vindt plaats op zaterdag 29 juli om 10:30 uur in
de Sint Lambertuskerk te Horst, waarna we haar begeleiden naar de
RK Begraafplaats aan de Deken Creemersstraat 36 te Horst.
Wij willen in het bijzonder iedereen van “Gooiendaag”
bedanken voor de goede zorg van tante Mia.

Uniek jouw oogopslag, uniek jouw stem, de manier waarop
jij de woorden woog; uniek jouw gebaren, bewegingen,
zoals jij liep, stond en keek. Uniek jij.
Daarom blijft er altijd iets van jou ons bij want:
uniek jij, enig mens.

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. wentel/ploegen/frees/weibloter/
weisleep/kipper/mesttank/
mestverspreider/hooimachine/
hark/maaier/tractors enz. en vee/
paardentrailers 06 19 07 69 59.

Jan Steegs
42 jaar lang stond hij voor ons klaar.
Lieve “Jantje” bedankt voor alles! Rust zacht.
Onze gedachten gaan uit naar zijn lieve maatje Tonnie,
kinderen en kleinkinderen.
Bestuur en leden schutterij St. Sebastianus Sevenum.

Je bent van ons weggenomen
We leven met het gemis
Wij staan zo zwak, maar hebben van jou geleerd wat strijden is
Bedankt voor de jaren van liefde en trouw
Je bent niet meer bij ons, maar onze gedachten blijven bij jou

Jan Rutten
echtgenoot van

Nellie Rutten-Schoeber
Jan, ôs pap overleed op 72-jarige leeftijd thuis in zijn eigen
vertrouwde omgeving omringd door allen die hem lief waren.
Nellie
Laurens
Froni en Pieter

Jan Litjens
overleden in Hospice De Doevenbos
* Melderslo 15 april 1953

† Horst 21 juli 2017

Onze dank aan allen die Jan in zijn moeilijke uren hebben bijgestaan.

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.

Een echte schuttersvriend is van ons heengegaan,

hebben mogen begeleiden
in haar laatste levensjaren.

Je strijd gestreden je leed voldaan,
rustig in je slaap ben je van ons heen gegaan

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Mia Keijsers

Bewoners en begeleiders van Gooiendaag Horst

Schilder biedt zich aan
voor al uw schilder-, tex- en
behangwerkzaamheden.
Bel voor vrijblijvende prijsopgave
06 29 33 66 85.

Tonnie, Hennie en Ronald, Jos en Brigitte, Carla en Marcel
Lindsay, Ryan, Anouk, Remco, Cindy en Jelle, Mike

Dankbaar dat we

We wensen de familie Keijsers en
familie Driessen heel veel sterkte toe.

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.

Tienray, 22 juli 2017
Ger Wijnhovenstraat 12
5865 BD Tienray
Wij nemen afscheid van Jan, ôs pap op donderdag 27 juli
om 14.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 Oostrum/Venray.
Jan, ôs pap is in het Pastoersweike, Bosweg 5 te Swolgen,
waar u woensdag 26 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.

Familie Litjens Melderslo

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.
Voor winterpreiplanten,
aardbeienplanten, groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Kringloopwinkel Horst 50% korting
op alles. Actie verlengd tot 31 juli.
Kringloop Twedde Kans en Brocante
Hal Limburg. Speulhofsbaan 7a
Meterik, Horst aan de Maas.
Bramen, frambrozen, bessen.
Bramen, frambozen en bessen van
de teler! Ook voor ingevroren fruit,
jam, siroop, Poolse honing en eieren
kunt u bij ons terecht. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom
(Horst), tel. 06 16 04 23 57.
Schilder nodig?
Jan Bosman schilderwerken, voor al
uw binnen- en buitenschilderwerk,
een offerte is uiteraard vrijblijvend. Tel.
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Biljartruimte beschikbaar.
Biljartliefhebbers, dé mogelijkheid
om elk op zijn eigen manier een
mooie hobby als vrijetijdsbesteding
uit te oefenen. Als team of vrij speler.
3 Tafels beschikbaar. Meer info,
tel. 398 47 51/06 20 59 86 67.
Healing creme - pijn- en jeukstillend
en huidverzorgende crème, bij
verbranding door te lang in de zon te
zitten. Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

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
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Over paters en nonnen
4

Heilig Hart klooster America

In het van oorsprong katholieke Horst aan de Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis
hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes
onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een
prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we in de geschiedenis van enkele
kloosters. In deze aflevering: Heilig Hart klooster in America.

De geschiedenis van de
St. Jozefkerk begint met veertig
boerenfamilies die rond 1850 naar de
Peel kwamen om turf te steken en zo
de kost te winnen. In 1888 werd de
eerste school opgericht in het dorp
America. Deze deed de eerste jaren
dienst als kerk. Toen in 1891 duidelijk
werd dat het schoolgebouw niet meer
de functie van kerk kon vervullen,
besloot het kerkbestuur over te gaan
op de bouw van een nieuwe kerk met
pastorie. Op 11 mei 1892 werd de
nieuwe kerk, ontworpen door Jacques
van Groenendeal, ingezegend en
tien dagen later nam de pastoor zijn
intrek.
De pastorie deed niet alleen
dienst als pastorie, maar vervulde
vanaf 1924 ook de rol van klooster.
De voormalige pastorie had een
groot achtervertrek en een tuin
met boomgaard, die de toenmalige
pastoor Houben met liefde aan de
Zusters van Goddelijke Voorzienigheid
beschikbaar stelde. De droom van
pastoor Houben was namelijk het
opzetten van een katholieke school in
America, in plaats van de openbare
school die al bestond. De toenmalige
bisschop van Roermond twijfelde
echter of de congegratie zusters
vrij kon maken om in America een
klooster te beginnen, maar werd
uiteindelijk toch overtuigd door de
pastoor. Als onderkomen voor de
zusters had Houben zijn eigen pastorie
op het oog, die vond hij te groot voor
zichzelf.

Klooster werd
opvangcentrum

Ansichtkaart van de pastorie uit 1904

HALLO in
Panningen
De familie Derix uit America
had onlangs haar jaarlijkse
familiedag. Zij gingen daarvoor
naar Panningen. Na een fietstocht
kwamen ze uit bij zaal Patershof
waar de dag werd gevuld met
midgetgolf en lekker eten.
Uiteraard gingen zij ook met de
HALLO op de foto.

Tijdens de invasie van de Duitsers
veranderden de taken van de zusters.
Het klooster werd een opvangcentrum
voor gewonde soldaten die verzorgd
werden door de zusters. Ook toen
de strijd steeds heftiger werd,
bleven de zusters in het klooster.
Op 12 oktober 1944 werd America
getroffen door zwaar granaatvuur en
bombardementen. Het kloosters werd

twee keer geraakt, waarbij veertien
doden vielen. Op 28 oktober
moesten de zusters het klooster
verlaten en ze trokken naar
Sevenum, totdat ze in december
terugkeerden naar hun lege en
vernielde klooster.
Na de oorlog begon de
wederopbouw van het klooster en
in 1956 werd het gebouw geheel
opgeknapt. De zusters werden
gaandeweg ouder, waardoor ze
steeds meer taken over moesten
dragen. Er was een gebrek aan
zusters bij de congegratie, waardoor
er ook geen nieuwe zusters konden
komen. Daarom werd in 1981
besloten dat de zusters uit America
zouden vertrekken.

Gezondheids
centrum
In die tijd had America net
een eigen huisarts gevonden in
de persoon van Jan van Dongen.
Hij zette zijn praktijk voort in de
voormalige pastorie en klooster,
waarbij een gedeelte van het pand
werd verbouwd tot woning en het
andere gedeelte tot praktijk.
In 2010 begon huisarts
Van Dongen met een project
om een gezondheidscentrum te
realiseren in America, waarbij
allerlei zorgaanbieders samen
komen in één centrum. Van Dongen
ging begin 2017 met pensioen
en omdat er geen andere locatie
voor het centrum gevonden
kon worden, besloot hij dat het
gezondheidscentrum ’t Laefhoês
in zijn oude praktijk en voormalige
pastorie gevestigd zou worden. Het
oude klooster werd weer verbouwd
en kreeg een aanbouw. Op 19 maart
2017 werd het gebouw in gebruik
genomen en ging het een volgende
fase in als ’t Laefhoês van America.
Bron: Van Pastorie naar modern
Gezondheidscentrum het Laefhoês in
America – Hay Mulders (St. Werkgroep OudAmerica)
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Voortbestaan judoclub Grubbenvorst
onzeker

‘Angstige momenten voor
vriendinnengroep op Kos’

Het voortbestaan van judovereniging Samourai uit Grubbenvorst is
momenteel onzeker. Na onenigheid met enkele leden en bovendien een
krimp van de vereniging, is door het bestuur een stemming over het wel
of niet ontbinden van Samourai aangekondigd.
Gé en Bart Stappers, vader en
zoon, zijn al jaren lid van Samourai.
Gé Stappers vertelt: “Na een onenigheid met de trainer over de manier
van lesgeven, werd aan ons in oktober 2013 onterecht het lidmaatschap
van Samourai ontzegd. Na een proces
van vier jaar met verschillende rechtszaken, werden we in juni van dit jaar
dan ook in ons gelijk gesteld en was
het de bedoeling dat we re-integreerden in de verening. De trainer was
het hier niet mee eens en besloot te
vertrekken.” Met het opstappen van
de trainer verdwenen er een hoop
leden. “Daarna bleek het volgens
deze veelal vertrekkende leden een
beter idee te zijn om de vereniging
op te heffen en werd hierover een
stemming aangekondigd,” vertelt Gé.
Niet alle leden van Samourai zijn
het echter eens met de stemming.
Een groep pleit sterk voor het voorbestaan van de club. Volgens deze groep
zijn de argumenten voor ontbinding
niet sterk genoeg. Bart Stappers:
“Natuurlijk, door de huidige situatie
met vertrekkende leden en financiële problemen krijgt de vereniging
een tik, maar als we er voldoende
energie in steken, kan de vereniging
weer gaan floreren. De betrokkenheid tussen leden, bestuur en
trainers kan bijvoorbeeld veel beter.”
Gé Stappers voegt toe: “Bovendien
traint de Grubbenvorsterse judojeugd
momenteel in Lottum. Als we ze terug
naar Grubbenvorst kunnen halen én
interessante lessen kunnen bieden,
binden we ze opnieuw aan onze
vereniging.”
Piet Bouten en Pierre Repping,
oud-voorzitter en oud-trainer en
bovendien medeoprichters van
Samourai, zien de vereniging ook
alles behalve graag verdwijnen.
Repping: “Ik vind het erg verdrietig
dat het zo moet gaan.” Bouten voegt
toe: “We bestaan in 2017 vijftig jaar,
het zou toch verschrikkelijk zijn als
de vereniging nu stopt?” Bouten en
Repping zijn het met vader en zoon
Stappers eens en denken ook dat de
vereniging met de inzet van nieuwe
mensen goed te redden is. Bouten:

“Waarom moet de stemming per se
gehouden worden? Waarom zeggen de leden die willen stoppen niet
gewoon hun lidmaatschap op, dan
kunnen de leden die overblijven een
doorstart maken.” Bart Stappers voegt
hier nog aan toe: “Ik heb al gekeken
naar de mogelijkheden. We hebben
een nieuwe trainer bereid gevonden
en zelfs al een bestuur. Het kán dus
gewoon.”
Samourai-voorzitter Monique van
Maasakker: “De club kampt met een
teruglopend ledenaantal en heeft
financiële problemen die dermate
groot zijn dat het voortbestaan in
gevaar komt. Dit heeft onder andere
te maken met een rechtszaak uit
het verleden, die ons veel geld en
zelfs een aantal leden heeft gekost.
Op de Algemene Ledenvergadering
zijn we over deze situatie met onze
leden in gesprek gegaan. Tijdens
deze vergadering kwam vanuit de
leden het voorstel om tot ontbinding
van de vereniging over te gaan.”
Van Maasakker benadrukt dat dit
voorstel met overgrote meerderheid
van stemmen werd aangenomen.
“Natuurlijk, we hebben alles gedaan
om de vereniging te redden en het
bestuur was ook liever doorgegaan.
Reëel gezien zagen we echter dat
Samourai zijn langste tijd heeft
gehad, en dat is ook wat de leden
tijdens die vergadering aangaven.”
Van Maasakker geeft verder aan
dat een andere stap om de club te
behouden, een samenwerking is met
judoclub Lottum. Dit samenwerkingsinitiatief bestaat al langer en wordt
mede ondersteund door gemeente
Horst aan de Maas. Van Maasakker:
“Nu er als gevolg van de uitspraak
van de rechter zoveel leden inclusief
trainer niet meer verder willen, komt
deze beoogde samenwerking echter
onder druk te staan.”
De ontbinding van judovereniging Samourai is nog niet definitief.
Op woensdag 30 augustus wordt in
een algemene ledenvergadering na
een stemming bekeken of er voldoende draagvlak is om te vereniging
voort te laten bestaan.

Het hotel had tijdens de aardbeving
flink wat schade opgelopen en alle
gasten moesten die nacht buiten
doorbrengen. “Het was niet duidelijk
hoeveel schade er was en of het hotel
nog wel veilig was. Toen eenmaal
duidelijk was dat de fundering in orde
was, mocht één persoon per kamer
naar binnen om spulletjes als dikke
truien te halen. Later die nacht werden
er flesjes water en dekens uitgedeeld.
’s Ochtends bleek dat in Kos-stad, een
paar straten verder, de meeste schade
was aangericht. Achteraf waren we
heel blij dat we die nacht besloten om
daar niet uit te gaan, anders hadden de
gevolgen nog veel erger kunnen zijn.”
De ochtend na de aardbeving

probeerden de vriendinnen hun
vakantieaanbieder te bereiken.

Vlucht naar huis
regelen
“Een deel van de groep wilde heel
graag naar huis, ook omdat er nog
steeds naschokken waren. We wilden
onze opties weten, maar hebben de
hele dag tevergeefs geprobeerd contact
te zoeken. De tweede nacht heeft een
aantal van ons op de strandbedjes bij
het zwembad doorgebracht, uit angst
voor de naschokken.” De volgende dag
was er zo’n hevige naschok, dat het
voor de hele groep duidelijk was dat
ze zo snel mogelijk naar huis wilden.

“Het vakantiegevoel was helemaal
weg, en sommigen van ons hadden maar zo’n zeven uur geslapen in
drie dagen tijd. Die naschok was de
druppel.” Vanaf dat moment probeerden de meiden een vlucht naar huis
te regelen.
Op zondag 23 juli kregen ze
eindelijk positief bericht en mochten
ze met een gratis vlucht mee naar
Schiphol. “De eerste twee dagen thuis
waren het zwaarst. Het in slaap vallen
is nog steeds een moeilijke opgave.
Een aantal van ons kan dat beter naast
zich neerleggen dan anderen. Al met
al zijn we heel opgelucht dat we weer
terug zijn in Nederland en verder ongedeerd zijn gebleven.”

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

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
29 juli 2017

3 peppersteaks € 7,50

Hamburgerpakket: 4 hamburgers,
broodjes en saus € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Elfde Zomercarnaval
Voor de elfde keer vond zaterdag 22 juli het Zomercarnaval in Horst plaats. Jubileumprins Bram I
trok samen met adjudanten Emiel en Robin in de carnavalsoptocht door het dorp.Na de optocht was de
receptie gevolgd door het jubileumfeest. De Zomercarnaval wordt georganiseerd door de
Maondaagaovundclub van café De Beurs.
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Kwaliteitscertificaat
drie huisartsenpraktijken
Huisartsenpraktijken Lottum-Broekhuizen, Het Zorghoes en Kronenberg hebben het HaZo24-certificaat behaald.
HaZo24 is een kwaliteitsnorm ontwikkeld voor kwaliteitsverbetering binnen de huisartsenzorg.

winkel&bedrijf 09
Camps Optiek helpt
Tanzania
Edwin Lenssen van Camps Optiek in onder andere Horst is een actie
gestart om mensen in Tanzania te helpen die geen bril aan kunnen schaffen
of staaroperatie kunnen betalen.
In samenwerking met de stichting
MamaZoeloe start de winkel een
mollenactie waarbij voor iedere
verkochte mol een staaroperatie in
Tanzania kan plaatsvinden. “Voor
Nederlanders is het de normaalste zaak
van de wereld om zich een bril aan te
laten meten. Bij troebel zicht is vaak
een staaroperatie nodig. Voor veel
mensen in Tanzania is de aanschaf

van een bril of een staaroperatie
ondergaan niet weggelegd”, aldus
Lenssen. Naast de mollenactie vindt er
ook een inleveractie van brillen plaats.
De brillen krijgen een tweede leven
in het Afrikaanse land. In oktober
reizen Edwin Lenssen en Mart Winters
af naar Sengerema in Tanzania waar
zij mensen voorzien van een bril
afkomstig uit de inleveractie.

Proefles
Powerwalking
In de gemeente Horst aan de Maas kunnen inwoners sinds kort kennis
maken met Powerwalking. De trainingen worden verzorgd door Annemie
Saes van Ageia beweeg- en wandelsport trainingen. Op zaterdag 2 september
is er een gratis proefles. De les begint om 09.00 uur en duurt 30 minuten.

De patiënt staat binnen dit
kwaliteitssysteem centraal en is
het uitgangspunt bij het maken
van verbeterplannen als het
gaat om continuïteit van zorg,
effectieve zorgverlening en het

aanbieden van de juiste zorg.
Met het behalen van het certificaat
leggen de praktijken een goede
basis voor continue verbetering
van de kwaliteit van zorg, een punt
dat bij alle huisartsenpraktijken

in de regio hoog op de agenda
staat. De praktijken ontvingen het
certificaat, samen met nog negen
andere praktijken uit de regio op
11 juli uit handen van Marcel de
Bruijn van Lloyd’s Register.

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

Mondeling akkoord en nieuw
bod van andere gegadigde,
wat is de rol van de makelaar daarbij?
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
In een vorige column ben ik ingegaan op het schriftelijkheidsvereiste
en op de vraag wanneer koper en verkoper nu daadwerkelijk een
koopovereenkomst hebben gesloten. Uit deze column kwam naar voren
dat het, na een bereikte mondelinge overeenstemming, kan gebeuren
dat koper afhaakt of dat verkoper ingaat op een nieuw voorstel van een
andere potentiële koper.

In een drukke markt komt het
nogal eens voor dat na het bereiken
van een mondelinge overeenstemming met een partij er door een
andere gegadigde een (hoger) bod
wordt neergelegd. Consumenten
geven vaak aan het niet juist te
vinden dat een verkopende makelaar
met dat andere bod aan de slag gaat.
In de praktijk blijkt dat ook wij makelaars deze situatie als lastig ervaren.
De rol van de verkopende
makelaar op het moment dat hij
een nieuw (hoger) bod krijgt en
er nog niet is getekend met de
eerste gegadigde is hier van belang.

Wat moet de verkopende makelaar met
dit nieuwe bod doen? De verkoopmakelaar dient allereerst het belang van
de verkoper te behartigen. Verder moet
hij niet alleen richting zijn verkoper
duidelijk zijn, maar ook richting koper.
Op basis van de opdracht met de verkoper moet de makelaar daarom in ieder
geval het bod bij zijn opdrachtgever
voorleggen en hem uitleggen dat deze
daar op drie manieren op kan reageren.
Verkoper kan ervoor kiezen om
een schriftelijke koopovereenkomst
aan te gaan met de eerste gegadigde.
Daarnaast kan verkoper ervoor kiezen
om beide geïnteresseerden een uiterst
voorstel te laten uitbrengen. Tot slot
kan de verkoper besluiten aan de
tweede kandidaat te verkopen zonder

de eerste kandidaat de mogelijkheid
te geven om een laatste voorstel te
doen. Deze drie opties zijn naar voren
gekomen in een tussenbeslissing van
een uitspraak van de Centrale Raad
van Toezicht NVM.
Goede voorlichting kan helpen
om teleurstelling of onbegrip te
voorkomen. De verkoopmakelaar
kan uitleg geven over het schriftelijkheidsvereiste aan koper en verkoper,
maar ook een aankoopmakelaar kan
een koper helderheid geven over de
positie van partijen.

www.intermakelaars.com

Powerwalking is actiever dan wandelen. Een groot voordeel is dat men,
in vergelijking met hardlopen, veel
minder gewrichten belast (low impact).
Je voeten houden altijd contact met de
grond. Hierdoor worden veel blessures
voorkomen. Zo worden zones voor vetverbranding getraind en rompspieren
verstevigd.
Tijdens de training wordt kennisgemaakt met diverse wandeltechnieken in verschillende tempo’s en met

gebruik van armen, zodat ze hartslag
omhoog gaat. Iedere training begint
met een warming up en eindigt met
een cooling down. Ook worden tussendoor rek- en strekoefeningen gedaan
om het effect te vergroten.
De startlocatie is in de omgeving
van Grubbenvorst en wordt bekend
gemaakt na aanmelding.
Aanmelden kan via info@ageia.nl
Bij voldoende interesse start eind
september een beginnerscursus.

Nieuwe naam
Meulendijks Sports
Sport2000 Meulendijks in Horst gaat verder onder de naam Meulendijks
Sports. Eigenaar Danny Caelen heeft onlangs besloten de franchise organisatie van Sport 2000 te verlaten.
“Het afgelopen jaar is er veel
veranderd in het beleid van Sport2000.
De verplichtingen in collecties en
merken sluiten niet meer aan op de
behoefte die wij van onze klanten
krijgen” aldus Caelen. “Na enig
onderzoek is gebleken dat het merk
Sport2000 minder relevant is dan de

naam Meulendijks, wat een begrip is in
Horst en omstreken. Door af te stappen
van het Sport2000 concept willen wij
uniek blijven in onze regio. Door de
samenwerking met Teamwearwinkel,
een andere onderneming van mij, kan
de winkel zich nog beter profileren in
de omgeving.”

Start cursussen
seizoen 2017-2018
In september 2017 start het
Hobby-Gilde weer met zijn activiteiten.
Voor de volgende cursussen zijn er
nog plaatsingsmogelijkheden:
talen (Engels, Duits, Italiaans, Spaans,
Frans), computer, schilderen,
bloemschikken, volleybal en voetvolley,
fotografie, bridgen, genealogie.
Voor verdere informatie en
aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl
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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: Helmie van de Riet.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Helmie van de Riet
GEBOORTEDATUM

05-09-1961
WOONPLAATS

Hegelsom

Helmie van de Riet (55) is geboren
in Sevenum, maar woont tegenwoordig
in Hegelsom. Daar heeft ze haar eigen
werkplaats ZONDER GUM, waar ze
cursussen en workshops verzorgt om zo
creativiteit in anderen aan te wakkeren.
Helmie is ook kunstenares en geeft les
op een hbo-opleiding tot
interieurarchitect. In Hegelsom houdt ze
zich onder andere bezig met Hegga
Metamorfosa, een werkgroep die de
verfraaiing van het dorp als doel heeft.

C.V.

NLD

<<<Helmie<<<<<<van de Riet<<<<<05-09-1961<<<<<<<<Hegelsom<<<

GEPLUKT

Column
Het geheime
Pippigenootschap

Kunstenares, geeft cursussen en
workshops in haar werkplaats
ZONDER GUM

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.

HALLO

Marianne
Geurts

Wat ga ik nu schrijven in deze
column in 200 woorden? Als het over
ZONDER GUM mag gaan, dan zou ik
het hebben over kijken naar de
wereld om je heen met plezier en
verwondering. Want als je alles niet
meer als vanzelfsprekend neemt, zie
je meer, vind je weer schatten op
straat en ontdek je meer kleuren.
Dát is wat ik belangrijk vind in het
leven. Ik vind het práchtig als ik de
mensen die op de werkplaats komen,
hierin zie groeien.
Kleur brengen in je leven hoeft niet
alleen met verf en kleurpotloden.
Dat kan ook met woorden of muziek
bijvoorbeeld. Of door kinderen tijdens
de tekenles mee te nemen in een
fantasiewereld. Over mijn grote groene
sleutel, die alleen past op de geheime
villa Kakelbont die in Hegelsom ergens
in het geheim wordt gebouwd.
En samen zorgen voor gouden dukaten
in die grote Pippi-tas, waarmee we
vervolgens andere kinderen weer een
feestje kunnen gaan bezorgen.
Eén van de leefregels van
‘Het Geheime Pippi-genootschap’ is
tenslotte: ‘Maak je fantasieën waar.
Droom onbekommerd en leg
inventiviteit aan de dag.’ Je leven
kleuren, op welke manier dan ook,
maakt je blijer, bezorgt je ontspanning
of afleiding en troost.
Helmie van de Riet

Ze zet zich met passie in voor haar eigen coachingsbedrijf en wil graag iets wezenlijks bijdragen aan de samenleving. Ontspannen doet ze
door te reizen, waarbij Italië favoriet is. Deze week wordt Marianne Geurts (48) uit Horst geplukt.
Marianne groeide samen met haar twee
broers op in Horst. Haar ouders hadden een
meubelzaak midden in het centrum. “De winkel
en het Jong Nederland terrein achter het
Patronaat waren één groot speelterrein voor
ons”, lacht ze. Na de middelbare school vertrok
ze op haar achttiende naar Wageningen waar ze
bedrijfskunde studeerde en zich specialiseerde
in personeelswetenschappen. Daarna werkte ze
ruim tien jaar voor diverse bedrijven op de afdeling P&O. Elf jaar geleden maakte ze de stap om
voor zichzelf te beginnen. “Ik wilde vrij zijn om
dat te doen wat goed voor mij voelt. Zakendoen
gebeurt nog te veel op basis van regels en
een vast stramien. Het is echter veel beter om
samen te werken op basis van vertrouwen.
Ik geef trainingen en coaching op maat, als een
team b
 ijvoorbeeld tegen een bepaald probleem
aanloopt. Door mijn brede netwerk kan ik de
juiste mensen met elkaar in contact brengen.”

Waar Marianne zich vooral sterk voor wil maken,
zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
of ‘bijzondere mensen’, zoals zij ze liever noemt.
“Ik werkte voorheen op de afdeling P&O van een
groot technisch bedrijf. In het magazijn werkte
iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dat snapte ik niet, ik kon me niet voorstellen dat
dit efficiënt was. Met kerst werd hij gevraagd om
kerstman te spelen. Ik zag hoeveel plezier hij had
en dat raakte me zo. Ik besefte dat ik mensen buitensloot. Als ik dat deed, deden anderen dat ook.
Daar wilde ik iets mee doen. Ik wil werkgevers
stimuleren met bijzondere mensen te werken.
Ik heb een verlangen om iets wezenlijks bij te
dragen aan de samenleving.”
Vanuit deze passie leerde ze echtgenoot
John van Helden kennen. Zijn bedrijf produceert
vogelgerelateerde natuurlijke producten en werkt
daarvoor samen met sociale werkplaatsen en
een school voor speciaal onderwijs. “We hebben

dezelfde drijfveren”, vertelt Marianne. “We willen
beide bijzondere mensen de kans geven te laten
zien wat ze kunnen.” Vorig jaar zijn ze getrouwd.
“Na mijn scheiding in 2011 had ik nooit gedacht
nog te hertrouwen. Een nieuwe relatie, ja, maar
trouwen? Maar we voelden allebei dat het goed
was.” Met ex-echtgenoot Frank kreeg Marianne
twee dochters: Floor van 17 en Maud, die 14 jaar
is. “De relatie met Frank is nog steeds heel goed
en dat is erg fijn.” Toen ze op haar achttiende
ging studeren, had ze nooit verwacht uiteindelijk weer in Horst terecht te komen. “Ik heb in
Roosendaal gewoond en Venray. En nu ben ik met
een Melderslonaar getrouwd en is de cirkel weer
rond. Ik zocht ergens anders het goud en heb het
uiteindelijk toch gevonden in Horst.”
Hoewel het werk dag en nacht doorgaat, (de
vraag of werk haar passie is, antwoordt ze met
een stellig ‘ja!’), neemt Marianne ook wel de tijd
om te ontspannen. “Dat doe ik door te wandelen

of te zwemmen. Sinds kort tennis ik ook weer.
Pianospelen vind ik ook heel leuk. Ik speel bladmuziek, van componisten als Schubert. Schrijven
doe ik ook graag. Ik ben ooit begonnen aan een
boek dat aansloot bij mijn trainingen, maar was
zoekende naar de vorm. Onlangs heb ik een
online cursus gevolgd en dat heeft mij getriggerd om zelf online trainingen te gaan geven.
De hoofdstukken die ik al heb geschreven, kan
ik daar heel goed in verwerken en ondersteunen
met filmpjes. Daar ben ik nu volop mee bezig en
dat is erg leuk om te doen.”
Waar Marianne ook graag tijd voor vrijmaakt,
is reizen. Bovenaan het lijstje met vakantiebestemmingen staat Italië. “De Italiaanse cultuur,
de mensen, het eten. Maar ook de fantastische natuur, ik vind het allemaal even mooi.”
Toch staat er deze zomer een ander land op het
programma. “We gaan rondtrekken door Engeland
en Schotland, in de voetsporen van Harry Potter
omdat dochter Maud hier zo gek op is.” Lachend:
“Toen mijn oudste dochter dat hoorde, wilde ze
wel met ons mee.”
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Vakantietip

Zweden

Lekker onderweg zijn met een camper is voor ons de ultieme
manier om vakantie te vieren en om op alle plekken te komen waar we
willen zijn. Heerlijk langzaam het veranderende landschap aan je
voorbij laten gaan.
Elk land heeft zo haar eigen kleuren. Het is
trouwens erg fijn om markten in het buitenland
te bezoeken. Een makkelijke en toegankelijke
manier om de inwoners, de gewoontes, kleuren
en geuren van een land goed te leren kennen.
Een aantal jaren geleden ging onze reis
naar Zweden. We hielden een tussenstop in
Denemarken, want vlak aan de kust ligt namelijk
een prachtig museum: Louisiana. De plek én
de kunst die ze in dit prachtige ruime gebouw
tentoonstellen, maken het samen tot een
fantastische ervaring.

Overal kunst
We hadden thuis al een aantal dingen
uitgezocht die we wilden bezoeken, maar
onderweg laten we ons graag verrassen. Zoals
in Örebrö, waar een groots feest was omdat de
stad haar 800-jarig bestaan vierde. We kwamen
er middenin terecht en overal was kunst, binnen
en buiten, overal waren klederdrachten en
handwerken te zien.
Tuurlijk gaan we onderweg op de fiets.
We belandden in een slaapdorp dachten we,
maar dat was maar schijn. Want toen we op
een terrasje een folder lazen ontdekten we
dat het dorp een eeuwenoude geschiedenis in
zich verscholen had. We kwamen toevallig in
gesprek met de conservator van het museum

en op een gegeven
moment stonden we
achter de schermen.
En we kregen gewoon
een privérondleiding
omdat we uit
Nederland kwamen.
Wat schetste onze
verbazing toen
één van de oudste
handgeschreven
bijbels van Europa
voor ons lag: achter
kogelvrij glas zou je
verwachten, maar
allesbehalve dat.
Ik kon ‘m zelfs
rúiken, je kent
dat vast wel, zoals oude boeken kunnen ruiken.
Prachtig handgeschreven en de hoofdletters
verlucht met goud, zilver en aquamarijn.
Monnikenwerk, letterlijk en figuurlijk.
Zo’n verrassing, daar kun je alleen maar van
dromen.
Vakantietip: Zweden zijn erg gastvrij, ze zijn
apetrots op hun gazon, ze verven hun huizen
in Zweeds rood, er heerst échte rust en Zweeds
lijkt enorm op ons eigen dialect, dus je kunt
jezelf heel makkelijk verstaanbaar maken.

Als een kameleon de juiste toon vinden

‘Achter iedere voordeur een ander verhaal’
Wat heeft de uitvaartbranche met kleur te maken? Uitvaartondernemer Bob Noten uit Grubbenvorst en ritueelbegeleider Ron Bosmans uit
Meterik leggen het uit. “Als een kameleon zijn we altijd op zoek om de juiste toon bij een uitvaart in te kleuren.”

Bob en Ron geven op allerlei manieren kleur aan hun werk
Bob Noten startte zijn carrière als creatief
therapeut en werd later postbode, maar hij wilde
meer contact met mensen. De veelzijdigheid van
de uitvaartbranche boeide hem en sinds 2004
heeft hij zijn eigen onderneming. Ron Bosmans
is, naast ritueelbegeleider, ook beheerder van
natuurbegraafplaats Weverslo in Heide (Venray).
Oorspronkelijk was hij logopedist, maar na

13 jaar besloot hij een carrièreswitch te maken.
“Mijn vader, moeder en zus zijn allemaal vroeg
gestorven”, vertelt hij. “Ik heb veel zelf geregeld
bij de begrafenissen, daar is de kiem gelegd voor
mijn huidige werk.”
Luisteren naar nabestaanden is in hun werk
ontzettend belangrijk, stellen de twee. Bosmans:
“Achter iedere voordeur schuilt een ander verhaal.

Met een kopje koffie zit ik vaak aan de keukentafel en dan luister ik goed. Welke emoties
spelen er? Als een kameleon probeer ik me aan
te passen en via mijn teksten de juiste kleur te
geven aan de uitvaart.” Noten voegt toe: “Als een
uitvaart op een goede, persoonlijke manier wordt
georganiseerd, dan kan het echt een ruggensteun
zijn in het rouwproces en een manier om daarna

het leven weer op te pakken.”
“Ik hoor zo vaak vol verbazing: ‘Kan dat
echt?’”, vertelt Noten. “Maar als mensen iets
graag willen, dan doen wij er alles aan om dat
voor elkaar te krijgen. Zo was er eens een man
die niet zo goed wist wat hij bij kon dragen, maar
wel heel handig was. ‘Dan timmer jij toch gewoon
die kist’, stelde ik voor. Dat vond hij prachtig. Of
misschien wil iemand wel graag de rouwauto rijden om de overledene naar zijn laatste rustplaats
te brengen. Dat kan ook heel mooi zijn.” Bosmans
vult aan: “De dienst kan ook op een hele andere
plek dan een kerk of crematorium plaatsvinden.
Voor een vrouw die haar hele leven met paarden
gewerkt heeft, hebben we een keer de dienst in
haar eigen wei georganiseerd. Dat paste perfect
bij haar.”
Altijd maar bezig zijn met uitvaarten en
de dood is af en toe best zwaar, erkennen ze.
“Mensen denken dat we de hele tijd tussen de
huilende mensen zitten, maar dat is niet waar”,
stelt Noten. “Maar dat neemt niet weg dat het
werk wel veel van je vraagt.” Ook Bosmans merkt
dat goed. “Ik probeer me zo goed mogelijk in
te leven in de mensen. Dat kost veel energie.
Na een dienst merk ik dat ik mentaal moe ben en
echt even bij moet tanken. Dan neem ik bijvoorbeeld de honden mee en ga ik de natuur in.” Toch
hebben ze die moeilijke momenten er graag voor
over. “Het geeft heel veel voldoening als je mensen echt kunt helpen in deze moeilijke p
 eriode”,
vindt Noten. “Soms geef ik wel 25 ideeën, waarvan mensen er 24 helemaal niks vinden. Maar al
opper ik maar één idee dat mensen helpt, dan
geeft mij dat heel veel power.”
“Je begint een uitvaart helemaal bij nul”, zegt
Bosmans. “Maar door dienstbaar te zijn en ervoor
te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn, kun je
samen iets heel moois tot stand brengen.”
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Soap rond accommodatiebeleid
Tijdens de vergadering van 4 juli heeft de meerderheid van de
gemeenteraad het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld. De SP stemde
tegen vanwege te vage, onduidelijke kaders.
Met deze kaders kun je alle
kanten op waardoor je verkeerde
verwachtingen kunt scheppen bij
verenigingen en stichtingen. Dit
beleid is een grote blamage, en dat
voor zo’n belangrijk onderwerp als
accommodaties waar vele inwoners

enorm veel tijd in steken.
Dat het beleid onduidelijk is
geformuleerd bleek wel toen de
coalitiepartijen een amendement
indienden waar de wethouder positief
op reageerde. Na de uitleg van de
wethouder hadden de indieners

behoefte om hun amendement nog
eens uit te leggen. Ze bedoelden het
net even anders dan de wethouder
verwoordde. In het amendement
stond de overweging dat we heldere
kaders willen hebben. Duidelijk niet
gelukt, zou ik zeggen. Sterker nog;
het amendement wat door D66 werd
ingediend was heel concreet en helder,
maar dat werd door de coalitiepartijen
van tafel geveegd. Alsof dat nog niet

genoeg is, kreeg de raad op 11 juli
een mail dat er vanuit de organisatie
het verzoek is gekomen om in gesprek
te gaan over het vervolg in het
besluitvormingsproces. Men wil de
raad laten zien hoe de blauwdrukken
worden beoordeeld aan de hand van de
kaders, zodat het straks niet uit de lucht
komt gevallen. We hebben toch kaders
vastgesteld waar de blauwdrukken aan
getoetst worden? Zijn die kaders dan

niet duidelijk en concreet? Blijkbaar
niet! Als ‘voorlopig’ laatste aflevering
van deze soap kwam op 17 juli nog
een mail van wethouder Van Rensch
met een passage over niet bedoelde
effecten van het amendement en
doet alvast een voorstel om straks in
oktober een wijziging aan te nemen.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas

Samen de dag doornemen tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een keuken met bar

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser
cadeau*
+ extra cadeau: het
hele jubileumjaar een
GRATIS kitchenaid**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
27 juli 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Fietstocht Beleef de Dag 2017

Een fietstocht voor 55-plussers in
de gemeente Horst aan de Maas!
De fietstocht vindt plaats op woensdag 13 september.
De route is ca. 44 kilometer lang.
Er zijn twee startplaatsen:
1. Voetbalvelden Wittenhorst.
Starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.
2. Het Maaspaviljoen Broekhuizen.
Starttijd tussen 09.30 en 11.00 uur.
Bij de start ontvangt u enkele lekkernijen
voor onderweg. En een tegoedbon voor een
kop koffie met vlaai (alleen inwisselbaar
bij uw startlocatie gedurende de starttijd).
En natuurlijk ontvangt u de fietsroute met
activiteitenprogramma. Het inschrijfgeld
bedraagt € 6. Op diverse plaatsen op de route is
muziek. Op finishplaats Wittenhorst is na afloop
muziek en gezelligheid.

Do. 31 aug. van 13.30 - 16.30 uur.
Di. 5 sept. Van 09.30 - 13.00 uur.
Do. 7 sept. Van 13.30 - 16.30 uur.
Info: 06-20447908.
Lottum
Gemeenschapshuis Smetenhof,
di. 5 sept. van 10.00-11.30 uur.
Meerlo
KBO-ruimte, Mgr. Jenneskensstraat 7.
Do. 31 aug. van 10.00 - 12.00 uur.
Info.: Jan Engels, tel.: 0478-691808.
Melderslo
MFC De Zwingel,
do. 31 aug. en di. 5 sept. Van 10.00 - 12.00 uur.
Info.: dhr. L. Jenniskens tel. 077-3982475.

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:
• Spoorwegovergangen America

Meterik
MFC de Meulewiek,
woe. 23 aug. van 13.30 - 14.30 uur.
Info: Henk Smeets, tel.: 077 - 3988895.

Thema 2017: Bij ons beweeg je mee!
Het thema “Bij ons beweeg je mee!” wordt
verzorgd door Team Sport aan de Maas.
Op diverse plekken op de route wordt
er aandacht besteed aan het thema.
Deelnemers kunnen zelf mee-bewegen!
Zo zal er op de startplaatsen een warming-up
verzorgd worden.
Inschrijven
De inschrijving begint op 1 augustus. Voor het
aanmelden is geen aanmeldkaart nodig. Wilt u
meefietsen, dan kunt u zich aanmelden op de
volgende plaatsen, tegen betaling van € 6,-:
Gemeentehuis Horst aan de Maas
tijdens kantooruren. Inschrijven kan hier van
1 augustus tot 9 september.
Broekhuizen
Gemeenschapsruimten Naesenhof.
donderdag 31 augustus van 11.00 - 12.00 uur.
Info: Mien Colbers, tel.: 077 - 4632139
Griendtsveen
Arnold Buijs, Pastoor Hendriksstraat 23,
op afspraak. Vanaf medio augustus tot
9 september. Tel.: 0493-529351.
Grubbenvorst
KBO-ruimten Grootoord,
Zumpel 34, Grubbenvorst
Woe. 23 augustus van 19.00 uur tot 20.00.uur
Za. 2 september van 10.00 uur tot 11.30 uur
Hegelsom
Wienus Plaats
Hagelkruisweg 20 Hegelsom.
Ma. 28 aug, di. 29 aug. en do. 31 aug.
van 09.00 - 12.00 uur.
Kronenberg - Evertsoord
Gemeenschapshuis De Torrekoel.
Do. 24 augustus van 13.30 - 16.30 uur.
Di. 29 aug. van 09.30 - 13.00 uur.

Sevenum
KBO-ruimte De Wingerd.
Woe. 9 aug. van 10.00 - 12.00 uur.
Vr. 18 aug. van 14.00 - 16.00 uur.
Zo. 27 aug. van 10.30 - 12.00 uur.
Zo. 3 sept. Van 10.30 - 12.00 uur.
Info.: Piet Thijssen, tel. 077-4671545.
Bij de inschrijving dient u het inschrijfgeld van
€ 6,- contant (liefst gepast!) te betalen. U ontvangt
dan het Beleef-de-dag-koeltasje 2017. Deze tas
is op 13 september het startbewijs.
Scootmobielen
De route is helemaal met de scootmobiel te
rijden. U dient er wel zelf van overtuigd te zijn
dat u en uw scootmobiel in staat zijn om de
route van ruim 44 km te volbrengen. Op de
route zijn oplaadpunten. Deelname is op eigen
risico. In geval van nood kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen met de organisatie.
Bus
Kunt of wilt u niet fietsen, maar wilt u deze dag
toch meebeleven? Dan kunt u zich aanmelden
voor de bus. Dat kan van 7 t/m 26 augustus bij
Piet Thijssen van de KBO Sevenum (077-4671545)
of bij Huub Raassens (06-53936906). Iedere
dag van 10.00 tot 12.00 uur. Afhankelijk van de
aanmeldingen vertrekt de bus vanuit Sevenum
en/of Horst.U wordt daarover later persoonlijk
geïnformeerd. Het inschrijfgeld betaalt u op de dag
zelf bij het instappen. U ontvangt dan onderweg de
tas met inhoud.
Tips en opmerkingen
Deelname is op eigen risico. Zorg dat uw fiets in
orde is. Neem eventueel uw accu-oplader mee.
Neem de verkeersregels in acht en volg strikt
de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.
Let op de weersverwachting en pas daar uw
kleding op aan.
Organisatie
Werkgroep Beleef de Dag, waarin
vertegenwoordigers van de KBO’s Horst en
Sevenum, Synthese, de Zorggroep, en de
gemeente Horst aan de Maas. Voor informatie
kunt u contact opnemen met Piet Thijssen van
de KBO Sevenum. Telefoon: Tel: 077-4671545.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America
Hoebertweg 15
Kerkbosweg 13a
Nieuwe Peeldijk 36
Broekhuizen
De Weem 2
Broekhuizenvorst
Beerendonckerweg 1a
Grubbenvorst
Horsterweg 70
Venloseweg 71b
Hegelsom
Stationsstraat 137
Venrayseweg 71
Horst
Burgemeester Steeghsstraat
Expeditiestraat 7

Waterstraat 39
Hertog van Gelresingel ong
Handelstraat 4
Herstraat 71
Groote Molenbeek A 73 Oost
Kronenberg
Besluit straatnaamgeving
Lottum
Horsterdijk 73
Meerlo
Moleneind 1
Melderslo
St. Odastraat 71
Zwingellaan 30 t/m 44
Denenweg 23 en 25
Meterik
Bergsteeg 7

Sevenum
Dorperweiden 82
Haverstraat
Steeg 13 rectificatie publicatie
week 29
Steeg 13
Erik de Rodeweg 3
Steeg 38
Steeg 21
Midden Peelweg 7
Molenberg 16
Most 7
Vertrokken naar
onbekende bestemming
Houthuizerweg 18, Lottum
Megelsum 5, Meerlo
Maasbree
(MER-procedure)
Rozendaal 15
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Wat
zeg je?
Terreuraanslagen behoren helaas nog
steeds tot het nieuws van de dag. Met de
aanslagen in Londen, begin vorige maand,
nog vers in het geheugen mijden sommige
vakantiegangers liever grote Europese steden.
Al zeggen ook steeds meer inwoners van Horst
aan de Maas dat ze zich niet door angst willen
laten leiden. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
In 2015 gaf nog 41 procent van de inwoners
aan steden als Londen en Parijs over te slaan als
vakantiebestemming. In 2017 is dat gedaald tot
28 procent. “Er is een aantal steden waar ik nu
liever niet naar toe zou gaan”, zegt deze inwoner.
“Al weet ik verstandelijk gezien dat het overal
kan gebeuren”, vult een ander aan. De meerderheid, 47 procent, wil zich echter niet door
angst laten leiden. “We moeten ons niet bang

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Toegeven aan angst is
het slechtste wat je kunt doen’
Neutraal
25%

Eens
28%

Oneens
47%

Ik vermijd
grote Europese steden

ergens niet op mijn gemak voel, da ga ik.”
laten maken en als het zo uitkomt gewoon naar
Gelukkig voelt 98 procent van de inwoners
de grote steden toe gaan”, vindt deze persoon.
“Toegeven aan angst is sowieso het slechtste wat zich veilig in zijn eigen dorp. Dit percentage is
gelijk aan 2015. “Ik prijs me gelukkig in Horst
je kan doen. Wel kun je extra alert zijn.”
te wonen, daar ik totaal
Hebben de media
geen last heb van onveiinvloed op ons gevoel
“Ik blijf er niet extra voor thuis” ligheid.” Voor degenen
van veiligheid? Ja, zegt
die wel aangeven zich
53 procent. “Iedere
“Er kan overal wat gebeuren”
onveilig voelen, zijn het
gebeurtenis komt ieder
vooral slecht verlichte
uur en dagenlang in het
“Je weet maar nooit”
wegen en rondhangende
nieuws en wordt besprovreemdelingen die voor
ken door allerlei experts.
dit gevoel zorgen.
Ik vermijd veel nieuws steeds meer omdat het
uitgemolken wordt”, laat iemand weten. “Al die
berichten over aanslagen maakt mij toch wel
TipHorstaandeMaas is een
angstiger”, beaamt een ander. Iets meer dan
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
20 procent kijkt daar wat nuchterder tegenaan.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
“Een veilig gevoel wordt bepaald door de omgeresultaten of aanmelden voor de volgende
ving waarin je op dat moment bent. Als ik mij
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Onderzoeken of gelegaliseerd kan worden is een plicht,
het toestaan is een politieke keuze
Regelmatig is er zichtbaar sprake van overtredingen, soms door
particulieren, zoals bij wietteelt, en soms bij ondernemers. Bij wietteelt en
dergelijke wordt door de gemeente direct opgetreden en de overtreding
gestopt.
Bij overtredingen van ondernemers volgt de gemeente een heel
ander beleid. De gemeente treedt
normaal gesproken pas op als er
door een burger een klacht wordt
ingediend of om handhaving wordt

gevraagd. Zelf actief optreden, zelfs als
het heel zichtbaar is in het landschap
wordt nauwelijks gedaan. Als een
burger vraagt om actie in verband met
overtredingen, dan wordt eerst gekeken of de klager of melder wel belang-

hebbende is. Woon je niet in de buurt,
dan ben je kennelijk geen belanghebbende en volgt er geen actie (behalve
bij wiet). Wordt er wel gecontroleerd
en worden er overtredingen geconstateerd, dan wordt gekeken of er de
mogelijkheid is tot legaliseren. Dat kan
door bijvoorbeeld bestemmingsplannen te veranderen, de vergunning
aan te passen, of door ‘te vinden’ dat
er geen andere oplossing is. Er is de

plicht van de gemeente om te kijken
of er gelegaliseerd kan worden, maar
vervolgens wordt de politieke keuze
gemaakt of dat ook wordt toegestaan.
Bij ons in Horst is het vrijwel altijd zo
dat wat krom is, toch wordt recht
gepraat, met als gevolg dat de meeste
ondernemers wel weten dat je de
regels niet mag overtreden, maar ook
dat je uiteindelijk toch geholpen wordt
door dit college. Voor dit college zijn

regels dan ook geen regels en wordt
vrijwel alles gelegaliseerd. Soms is
het onderscheid tussen ondernemer
en college dan ook niet meer te
herkennen. Wat vindt u, is regel ook
regel of moet elke ondernemer alle
ruimte krijgen, ook als hij overtredingen heeft begaan?
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat
Hegelsom

HALLO Venray zoekt een

commercieel adviseur
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Bespreking Poll week 28

Goed dat sigaretten uit zicht worden gelegd
Een grote meerderheid van de stemmers, 84 procent, zou sigaretten in winkels en horeca liever uit het zicht zien verdwijnen. Zij reageren daarmee op een
verbod dat staatssecretaris Van Rijn wil instellen. Sigarettenautomaten zullen
verdwijnen uit de horeca en supermarkten en tankstations mogen de sigaretten
niet meer in het zicht van klanten neerleggen. Het verbod gaat in 2022 in.
Het verbod is een van de maatregelen die de staatssecretaris neemt om
ervoor te zorgen dat onder andere jongeren niet gaan roken. Eerder al verbood

hij aandachtstrekkende elementen zoals glitters en opvallende kleuren op verpakkingen. Heel goed dat de sigaretten nu niet meer in het zicht mogen liggen,
vindt het merendeel. Dat brengt mensen toch minder in de verleiding.
De overige 16 procent denkt dat dit geen zin heeft. Mensen die willen gaan
roken, die kopen toch wel sigaretten. Het is niet de plek in de winkel die mensen doet besluiten of ze de rookwaar kopen of niet. En een winkelier verbieden
zijn verkoopwaar te tonen, is natuurlijk best een beetje vreemd.

Zwemdiploma zou verplicht moeten zijn
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uit een onderzoek van gemeente Horst aan de Maas onder kinderen in
het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs,
blijk dat het merendeel van de kinderen met een niet-Nederlandse
achtergrond geen zwemdiploma heeft. Na het zomerseizoen van 2016
constateerde ook de Reddingsbrigade Nederland dat de zwemvaardigheid
in ons land hard afneemt. Het aantal reddingen uit een levensbedreigende
situatie en het aantal dodelijke slachtoffers van zwemrecreatie nam vorig
jaar opnieuw toe. Uit het vorig jaar verschenen rapport Zwemmen in
Nederland blijkt dat het aantal zwemdiploma’s, met name B en C, dat wordt

gehaald juist afneemt. Dat komt onder meer door het verdwijnen van het
schoolzwemmen, aldus de Reddingsbrigade. Ook in Horst aan de Maas is
sinds 2004 het schoolzwemmen afgeschaft. Zou het, met het oog op deze
ontwikkelingen, niet veel beter zijn om een zwemdiploma, al is het maar A,
te verplichten?
Aan de andere kant: een EHBO-diploma is eveneens niet verplicht en
ook dat kan in sommige gevallen levens redden. Daarnaast kost het volgen
van zwemlessen geld, en niet iedereen kan dit betalen. Zwemdiploma zou
verplicht moeten zijn. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29)
> Elke sportclub moet verplicht een defibrillator hebben > eens 87% oneens 13%

INCARE BV, gelegen op het Keizersveld te Venray, is een bedrijf dat
vochtige doekjes ontwikkelt en produceert voor de Europese markt.
Als aanvulling op onze sales- & marketingafdeling zijn we op zoek
naar een:

Medewerker Sales
Ondersteuning (m/v)
Houd je ervan te werken in een commerciële en ondernemende
organisatie en ben je fulltime beschikbaar, dan is deze functie bij
INCARE BV iets voor jou.
Als Medewerker Sales Ondersteuning werk je nauw samen met de
afdeling sales en voer je o.a. onderstaande werkzaamheden uit:
• orderverwerking en opvolging;
• eerste ontvangst inkomende telefoongesprekken;
• filen/archiveren van documenten;
• voorbereiden en versturen van Customer Samples;
• controle van verpakkingsdesigns;
• uitvoeren van productanalyses.
Functie-eisen:
• opleiding mbo+;
• cijfermatig inzicht;
• kennis van Excel, Word en andere Microsoft toepassingen;
• talenkennis Nederlands, Engels en Duits in woord en geschrift;
• gevoel van verantwoordelijkheid voor dagelijkse werkzaamheden;
• zelfstandig kunnen werken;
• breed geïnteresseerd in commerciële producten en markten;
• jezelf thuis voelen in een informele organisatie;
• collegiaal, flexibel, enthousiast, overall teamplayer.
Neem voor meer informatie contact op met:
Incare BV, Keizersveld 99, 5803 AP Venray
info@incarebv.nl, Nicole Bastiaansen - Claudia Berhitu.

WWW.WORLDOFWETWIPES.COM

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
Tel: 077-3526885

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Ontspan!

Salon
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
Een heerlijke ontspanning
Bloesem
remedies
Boeken
lijke
met 100% natuur
essentiële oliën.
Schüssler celzouten
Sieraden
ay
Airsprdinsdag
Open:
t/m vrijdag 10.00 - 18.00
Ontspanning 30 ml
zaterdag 10.00 - 16.00
Geurmengsel
Ontspanning 5 ml

van € 16,00

voor

€ 11,00

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

Daar staan we, wachtend
op het Hauptbahnhof in
Keulen. Mijn vriendin en ik
pakken de trein om te ontsnappen aan ons ’saaie’
Nederland en ons een weg te
banen door het zuidoosten van
Europa.
Net als bij de NS lijkt
Deutsche Bahn het ook niet zo
nauw te nemen met vertrek
tijden en een klein uur later dan
gepland zitten we in de nachttrein naar Wenen. Onze reis
genoten blijken Lisa en Dory te
zijn, twee Oostenrijksen die
onderweg naar huis zijn.
Ze komen van Nederland af en
met nog een kilo kaas in de
rugzak kan Lisa geen kaas meer
zien.
Onder het genot van de door
hen aangeboden Amsterdamse
wijn met cola, een Oostenrijkse
mix, vertellen ze dat het hostel
in Amsterdam hun leukste hostel
van hun reis was. Maar ze
vinden Amsterdam wel een dure
stad. We komen op het onderwerp studentenkamers en op de
vraag wat ik betaal antwoord ik
half-trots dat ik voor 300 euro
17 vierkante meter heb.
Hun reactie liegt er niet om.
”Zó veel?” Blijkbaar is niet alles
duur in Wenen.
Na een middagje in de
Oostenrijkse hoofdstad nemen
we de trein naar Bratislava.
In het hostel daar ontmoeten we
een Brit wiens reis hem in
Nederland bracht. Hij begint
direct te vertellen over hoe
geweldig hij Nederland vindt.
Maar dat is niet vanwege de
drank, drugs of Wallen. Hij houdt
van mooie dingen en met
windmolens en veel bloemen
blijkt Nederland die te hebben.
Bij onze volgende stop,
Budapest, ontmoeten we een
backpackster die beweert dat
Rotterdam de mooiste stad is
waar ze geweest is. Iets dat voor
ons moeilijk te geloven is vanuit
een stad als Budapest.
Ondertussen reizen we bijna
naar Boekarest en vragen we
ons af wat deze reis ons
nog meer gaat leren over
Nederland.
Bas
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Nederlandse titel voor Horster rijder

Overwinning voor karter Hanssen
Door: Blatter Media
Hij rijdt al twaalf jaar in de KZ2-klasse en in het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 juli slaagde karter Joey
Hanssen uit Horst er in zich voor het eerst te verzekeren van de Nederlandse titel. Op het circuit van Spa-Francorchamps was de 26-jarige rijder met drie mancheoverwinningen in de koningsklasse opnieuw ongenaakbaar.

en zondag alle drie de races gedomineerd. “Iedereen schrijft je af omdat
je al wat ouder bent, maar ik kan nu
fulltime met mijn sport bezig zijn.
Dat helpt natuurlijk enorm.”
Hanssen werkt sinds augustus vorig
jaar bij Kart Support van Erwin van der
Veen, eigenaar van een kartwinkel en
een kartteam in Amersfoort. Daar test
Joey kartmotoren en is hij begeleider
van jong talent. Joey kart al 22 jaar,
waarvan dus twaalf jaar in de prestigieuze KZ2. Ook heeft hij veel ervaring
in de autosport. Zo racete hij onder
andere in Canada NASCAR. Bij Kart
Support werkt de coureur voor een
gerenommeerd kartbedrijf en -team
dat eerder al negen Nederlandse titels
won. “De samenwerking met Joey gaat
uitstekend”, zei een opgetogen Van
der Veen. “We hebben veel Duitsers
en jongens uit de autosport die bij ons

trainen. Het gaat op dit moment heel
erg goed.” Hij durfde met Hanssen in
de gelederen vol op de Nederlandse
titel in te zetten. “Dat hoort er gewoon
bij, hoe dan ook. De titel was het doel
en die hebben we nu gewonnen”,
zei een tevreden teambaas, die zijn
rijder al één NK-ronde voor het einde
onbereikbaar voor de concurrentie zag
worden. “Nu al kunnen we zeggen dat
het een mooi seizoen is geweest.”

Op naar het WK
Nu Joey zijn Nederlandse titel
heeft veiliggesteld, rest hem als karter
dit seizoen nog één grote uitdaging:
het WK KZ2 dat in september in
Wackersdorf wordt gehouden. Hij kijkt
ernaar uit. “Het is een mooie baan,
ik heb er zelfs ooit een baanrecord
gereden. Ik ben benieuwd wat daar
mogelijk is.” (Foto: Bas Kaligis)

Springcompetitie Chio Aken

Aniek Poels wint
tweede prijs
Amazone Aniek Poels uit Swolgen heeft tijdens de internationale
paardensportwedstrijd Chio in Aken op dinsdag 18 juli de tweede prijs
gewonnen tijdens de openingswedstrijd van de springcompetitie.
In de landenwedstrijd werd het team waar zij deel uitmaakte vijfde.

“Het geeft een bijzonder gevoel,
na zoveel jaar de titel winnen. Ik ben
dit seizoen alleen maar bezig geweest
met beter worden”, zei Joey, die in

2011 al eens de world cup won. “Ik
was dit weekend al vanaf de trainingen
snel. Ik had wel verwacht dat het goed
zou gaan, maar zo goed was wel boven

verwachting.”
Joey, die dit seizoen al elf van de
vijftien races won, had zaterdag tijdens
de kwalificatie de poleposition gepakt

FINAL SALE
1+1 Gratis
zondag 30-7 open
12.00 - 17.00 uur.

De amazone was met haar
paard Cosma Go R net wat
langzamer dan de Braziliaan die de
eerste plek veroverde. Daarnaast
maakte Poels ook deel uit van het

nationale team van springruiters
dat in actie kwam tijdens de
landenwedstrijd op donderdag
20 juli. Hier werd het team van
Nederland vijfde.

FAMILIEDAG OF
TEAMUITJE?
RESERVEER NU

DE TOFSTE GROEPSUITJES!
IN AUGUSTUS OF SEPTEMBER

AR
NU MA

10.-

P.P.

* Alleen geldig voor de uitjes “Go Crazy” Fototocht,
“Minute to win it” en “The Escape House”
bij beej Mooren in Horst.

Reserverveer direct via 085 4898960 • Groenewoudstraat 1 Horst • www.toffedag.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR

*Alleen geldig op geselecteerde items.

www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Sportimpuls voor
Afslag10
Het samenwerkingsverband Afslag10 heeft een Sportimpulssubsidie
van 71.500 euro gekregen. Dit bedrag wordt gebruikt om volwassenen en
ouderen aan het bewegen te krijgen.
Van de mensen boven de 40 jaar
in Horst aan de Maas beweegt meer
dan 60 procent te weinig, gebaseerd op de norm Gezond Bewegen,
aldus Afslag 10. De doelstelling van
de organisatie is om juist deze groep
te bereiken en te motiveren om meer
actief te gaan bewegen. Hierbij wordt
vooral gekeken naar de behoeften en ideeën van deze doelgroep.
Daarom gaan de sportaanbieders in
Afslag10 een laagdrempelig sport- en
beweegaanbod creëren in de vorm
van activiteiten, modules en flexibele
lidmaatschappen. “Als Afslag10 willen we tenslotte dat iedereen actief
meedoet, als gebruiker, aanbieder of
vrijwilliger.”

sport 17

Jeu de Boules

Vijftiende Poels
Meubelentoernooi
De vijftiende editie van het Poels Meubelen Jeu de Boules toernooi werd gespeeld van maandag 17 tot en met
zondag 23 juli. Tonny van der Sanden uit Grubbenvorst werd kampioen.

Samenwerking tussen sport
verenigingen, gemeente, onderwijs,
cultuur, bedrijfsleven en zorg,
staat voor Afslag10 centraal.
“Deze Sportimpuls, met een looptijd
van twee jaar, wordt dus ook breed
gedragen door de verenigingen
en bedrijven binnen Afslag10. Het
project wordt ondersteund door
Huis voor de Sport Limburg. Door
deze Sportimpuls toe te passen in
Afslag10 kunnen we de aanwezige
voorzieningen beter benutten,
versterken we de sociale structuur
en daarmee de leefbaarheid in Horst
aan de Maas. Samen gaan we zo
weer een stap richting de Gezondste
regio 2025.”

Landelijke Ruiters

Ruiterclub Witten
horst op EK Eventing
Ruiterclub Wittenhorst neemt van donderdag 27 tot en met zondag
30 juli deel aan het EK Eventing Landelijke Ruiters plaats in het Belgische
Tongeren. Hier nemen in totaal negen teams aan deel.
Commandant/instructeur
Fried van Stiphout van Ruiterclub
Wittenhorst mag zijn kwaliteiten
laten zien. Fried is chef d’équipe en
zal met Team Nederland proberen
een medaille in de wacht te slepen.
Daarnaast is het Susan Smulders
gelukt om zich te selecteren met
haar paard Easy Snake voor dit EK.
De wedstrijd vindt plaats in de omgeving van het domein Galgenberg, op
een uur rijden van Horst.
Eventing is de triatlon van de
paardensport, voorheen ook ’military’ genoemd. De combinaties
moeten een dressuurproef, een
terreinproef en een springparcours

rijden. De combinatie die de minste
strafpunten behaalt over de drie
onderdelen is de winnaar. Het meest
spectaculair is de terreinproef, ook
bekend als cross country. Deze wordt
afgelegd in een natuurlijke omgeving
zoals bos en weilanden. Tijdens de
terreinproef worden verschillende
soorten hindernissen overwonnen,
zoals de waterbak, constructies met
boomstammen en picknicktafels.
Het EK begint op donderdag
met de teamdressuur, oftewel zestal
rijden. Op vrijdag komt de individuele dressuur aan bod. Op zaterdag is
de cross en op zondag wordt het EK
afgesloten met het springen.

In totaal deden 160 deelnemers
uit 26 dorpen mee aan het
recreantentoernooi, georganiseerd
door Jeu de Boules Club Horst.
Na de voorrondes volgde op
zondag de finale, waaraan de
veertig personen met de meeste
wedstrijdpunten mee mochten doen.
“De weersomstandigheden waren

perfect, het was een uitgelezen week
om te boulen”, aldus Toon Rambags
van Jeu de Boules Club Horst. “Er is fel
gestreden om ieder punt en het was
een zeer sportief gebeuren. Er is geen
kwaad woord gevallen.”
Om 10.30 uur werd het startsein
gegeven en om 16.00 uur was
het lot beslist. Wethouder Bob

Vostermans reikte de prijzen uit aan
kampioen Tonny van der Sanden uit
Grubbenvorst, nummer twee Mart Arts
uit Hegelsom en nummer drie Piet
Jenniskens uit Lottum. Ook beloofde
wethouder Vostermans aandacht te
besteden aan de wens van Jeu de
Boules Club Horst om een binnenhal te
realiseren voor de jeu de boulessport.

Hippische wandeling
Stichting Ruiterbelangen Sevenum organiseert een ruitersportweekend van vrijdag 4 tot en met zondag
6 augustus. Tijdens dit weekend worden de Limburgse kampioenschappen voor paarden en pony’s verreden. Ook is
een hippische wandeling uitgezet.
De wandeling is ongeveer 12
kilometer lang en wordt georganiseerd
op zaterdag 5 augustus in en rondom
hippisch centrum Grandorse in
Kronenberg. Wandelaars kunnen tussen
12.30 en 13.00 uur vertrekken vanaf

het gezondheidsplein op de Peelstraat.
De locatie staat ter plaatse aangegeven. Onderweg is er gelegenheid om
het bedrijf van Stal Thijssen te
bezoeken.
Opgeven voor deze wandeling kan

tot en met donderdag 3 augustus door
een mail te sturen naar info@knopenlopen.nl onder vermelding van naam en
aantal personen.
Kijk voor meer informatie op
www.paardensportsevenum.nl
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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

Fleur Martens
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat is de coolste trend die je gevolgd
hebt die nu totaal belachelijk is?
Dat zijn de loombandjes, ik vond het
heel leuk om deze in het weekend te
maken. Nu draag ik ze niet meer, de
elastiekjes liggen nog in de kast maar
die worden waarschijnlijk nooit meer
gebruikt.
Als je ervoor kon kiezen om de rest
van je leven een leeftijd kon zijn,
welke leeftijd zou dit zijn?
Rond de 26 jaar, je bent dan wel ouder
maar nog steeds jong. Dan kan je autorijden en ben je minder afhankelijk.
Wanneer je 26 bent, weet je al beter
wat je in de toekomst wilt gaan doen.
Wat is je favoriete hobby?
Dat is volleybal. Per week train ik twee
keer en speel ik een keer wedstrijd.

Mijn team is erg leuk. Samen zijn we in
het eerste deel van afgelopen seizoen
kampioen geworden.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat is zeker de vakantie naar Benidorm
in Spanje. We gingen met de hele
familie op vakantie omdat mijn opa en
oma 50 jaar getrouwd waren. Dit was
voor sommigen, waaronder ik, de
eerste keer met het vliegtuig. Dat was
erg leuk.
Heb je een verborgen talent?
Dit talent is misschien niet erg verborgen maar ik denk dat ik creatief ben.
Ik knutsel en teken graag, dan kan je
later trots zijn op wat je hebt gemaakt.
Daarom vind ik de kvb-lessen op school
leuk.
Welke reis zou je ooit nog willen
maken?
In elk geval een verre reis. Bijvoorbeeld
naar Afrika, het is daar heel anders dan
hier. Dat lijkt me interessant om een

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
a
j
dan 23 st!
r
o
H
in

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

aan
Fleur Martens

hele andere cultuur te leren kennen.
Heb je een bijbaantje?
Elke donderdag bezorg ik de HALLO
samen met mijn broer. Daarnaast werk
ik elke zaterdag bij de komkommers,
dit doe ik ook in de vakanties. Hiervoor
moet ik helaas vroeg op staan. Dat
hoeft gelukkig niet voor het bezorgen
van de HALLO.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Met vriendinnen ergens zitten en kletsen. Dit spreken we meestal heel spontaan pas op de avond zelf af. Meestal
spreek alleen met hele goede vrienden
af zoals mijn beste vriendin Kim.
Wie kent jou het beste?
Dat is denk ik mijn moeder. Ik zie haar
elke dag en bespreek veel met haar.
Kim kent me ook erg goed maar met
vriendinnen ga je toch anders om dan
met je moeder.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn leraar van groep 8. Hij was altijd

vrolijk en spontaan. In de les speelden
we aan het eind van de dag een spelletje met een bal. Als je de bal gevangen
had en weer weggooide, dan mocht
je naar huis. Deze leraar had vaker dit
soort spellen voor in de les, op het
Dendron ben ik zo’n docent nog niet
tegen gekomen.
Waar ben je verslaafd aan?
Dat is toch wel mijn mobiel. Ik kijk
graag filmpjes op Youtube of app
met vriendinnen. Dat is erg handig
om samen af te spreken. Ik zou niet
zonder kunnen. Meestal gebruik ik mijn
telefoon als ik even niets te doen heb.
Dan kijk ik vlogs van Kelvin of Anna
Nooshin.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Het is niet een liedje maar de muziek
van Guus Meeuwis. Zijn muziek staat
aan in de auto wanneer we met het
gezin op vakantie gaan. Dan denk ik
altijd terug aan gezelligheid en samen
zijn wanneer ik de muziek hoor. Het is
lastig om een nummer te kiezen, ze
zijn allemaal leuk. Ik hoop hem ooit
eens live te kunnen zien.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Niet zo opvallend maar wel met de
mode mee. Ik vind het wel belangrijk
dat ik er modieus uitzie. Het liefst
draag ik een lange broek met een leuk
shirtje, beetje casual. Soms met een
beetje make up.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ik vind het zelf geen leuk verhaal, maar
ze vertellen vaker over een optreden
dat ik ooit had. Ik zat toen op dansles
en tijdens ons optreden moesten we in
tweetallen met hoepels ronddansen.
Toen ik vooraan stond, viel ik languit op
het podium en iedereen kon dit zien.
Gelukkig kon ik opstaan en verder dansen. Maar het is toch best gênant om
hieraan terug te denken terwijl de rest
van de familie hierom in een deuk ligt.
We hadden het zelfs op dvd staan.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Altijd te laat. Ik sta wel altijd op tijd op
en dan denk ik dat ik genoeg tijd heb,
maar dat schat ik verkeerd in. Dan kom
ik in tijdnood en kom ik alsnog te laat.
Gelukkig fiets ik best vroeg weg met
vriendinnen zodat we toch op tijd op
school komen. Zelfs op feestjes kom ik
te laat. Gelukkig kom ik hierdoor niet in
de problemen.

Taal
verbindt
De laatste jaren kijk ik echt
amper tv, alleen soms de
nodige nieuwsprogramma’s
om op de hoogte te blijven.
Dan bedoel ik natuurlijk geen
roddelprogramma’s, ik bedoel
ook echt shows met inhoud.
Toevallig zat ik laatst op de
bank en toen kwam er een
interessante serie voorbij, het
heet Abandoned en is van de
televisiezender Viceland.
Het ging over verlaten plekken
op de wereld, waar echt
niemand meer woont.
Deze aflevering ging het over
een verlaten vissersdorpje in
Canada. Natuurlijk kwam
meteen de gedachte in me op,
wat nou als dat met mijn
geliefde Lottum gebeurt?
Moet er niet aan denken dat alle
huizen leeg zouden staan en dat
het mooie Lottumse dialect niet
meer te horen is.
Jammer genoeg ben ik wel
bang dat dit gaat gebeuren.
Niet dat Lottum een verlaten
dorp wordt, ooit gaat dit
natuurlijk wel gebeuren, maar ik
denk dat het dialect langzaam
gaat verdwijnen. In de hele
gemeente trouwens. Er zijn al
zoveel mensen van mijn leeftijd
die geen dialect spreken, laat
staan jonge kinderen. Ik hoop zo
dat dit niet gaat gebeuren.
Dialect vind ik echt heel erg
leuk, het heeft wat dat je een
taal spreekt die niet iedereen
spreekt. Door dialect voel ik me
ook altijd thuis. Maakt niet uit
waar ik ben, zodra ik dialect
hoor ben ik helemaal op mijn
gemak. Van mijn vriendinnen
ben ik ook die persoon die nog
steeds haije zegt in hartje
Amsterdam. Schaam ik me hier
voor? Te weinig waarschijnlijk.
Dialect vind ik gewoon heerlijk
en meer mensen zouden dit
moeten hebben. Nederlands leer
je toch wel op school, dialect
helaas niet. En ja dit is een
oproep om meer dialect te gaan
praten. Mijn kinderen leer ik
sowieso dialect, ik kom niet voor
niks uit Limburg.
Liefs, Puck
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IVN De Maasdorpen

Avondvierdaagse door
vier natuurgebieden
IVN de Maasdorpen organiseert op maandag 31 juli en dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 augustus weer
een Avondvierdaagse door vier verschillende natuurgebieden. Voor het achtste jaar op rij nemen natuur- en
landschapsgidsen van IVN de Maasdorpen de wandelaars mee op pad.

Klankmeditatie
op Kaldenbroeck
Op Kasteel Kaldenbroeck in Lottum vindt op zondag 30 juli een
klankmeditatie plaats. Deze begint om 16.00 uur en duurt tot 17.30 uur.
Deze klankmeditatie wordt
gegeven door John Kremer en
Bego Begovic. In de jaren 90
ontwikkelde de muzikant John Kremer
zijn interesse voor meditatie en
alternatieve healingmethoden. Hij
deed destijds diverse opleidingen
en vervolgens startte hij met het
geven van klankschaalconcerten. De
klankschalen, intuïtieve zang, snaar-,

wind- en percussie-instrumenten,
afkomstig uit verschillende culturen,
zorgen ervoor dat je helemaal tot
jezelf komt en een diepe innerlijke
rust ervaart. Elk concert van de Sound
Healing Travelers is anders, omdat er
altijd op een intuïtief improviserende
manier gewerkt wordt.
Aanmelden voor de meditatie kan
via info@kaldenbroeck.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

Het thema dit jaar luidt ‘Met de
stroom mee’. De vier wandelingen voeren door landschappen die in vroeger
tijden door de Maas zijn vormgegeven.
Op maandag 31 juli wordt gestart in
Kaldenbroek, een natuurgebied rond de
Molenbeek van Lottum met een rijke
flora. Vertrek is vanaf de kruising van de
weg Kaldenbroek met de Broekeindweg
in Grubbenvorst, vlak naast kasteel
Kaldenbroek. Op dinsdag 1 augustus staat het Lottumer Schuitwater
centraal. De nieuwe natuurgidsen, die
in november zijn afgestudeerd, gaan
de deelnemers er alles over vertellen.
De wandeling start vanaf de parkeer-

plaats van het Schuitwater aan de
Horsterweg in Broekhuizen.
Woensdag 2 augustus is gereserveerd voor ’t Sohr, het natuurgebied
dat enkele jaren geleden is ontwikkeld. Het is een oude Maasarm die
zich vanaf Ooijen door het landschap
slingert naar Wanssum. De wandelaars vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de visvijver van Swolgen
aan de Lissevenweg. Op donderdag
3 augustus wordt, zoals gebruikelijk,
de avondvierdaagse afgesloten in het
gevarieerde Broekhuizerbroek, een
deel van het Schuitwater ten noorden
van de Horsterweg. Vertrek is deze

dag bij Theetuin de Roode Vennen in
Broekhuizen. Deelnemers kunnen zelf
kiezen of ze aan een of meerdere van
deze vier avonden willen deelnemen.
De wandelingen duren ongeveer twee
uur en starten tekens om 19.00 uur.
Geadviseerd wordt stevige schoenen te
dragen bij alle wandelingen. Omdat er
in augustus in alle natuurgebieden kans
op muggen is, is een goede bescherming met een Deet-bevattend middel
aanbevolen. De wandelingen duren
ongeveer 2 uur.
Voor meer informatie, neem
contact op met dhr. Peter Hammer via
077 373 50 37.

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

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

W H J Manders Beheer. B.V.
(in liquidatie)
Bovengenoemde rechtspersoon is
ontbonden door de vergadering
van aandeelhouders op 14 juli 2017
per 26 juli 2017. De rekening en
verantwoording liggen ter inzage
voor eenieder tot 1 oktober 2017 ten
kantore van het handelsregister van de
Kamer van koophandel en Fabrieken
te Eindhoven en ten kantore van
W H J Manders Beheer BV in liquidatie,
Broekweg 22 5961 JG te Horst.
De vereffenaar.

America Tel. 06-12359686

Assortiment ook verkrijgbaar bij Interchalet

2 ha planten en bomen
voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen
outlet prijzen. Zo maar 50-60% goedkoper!
Wintergroenteplanten
en preiplanten
Volop aardbeienplanten

Ezelsmarkt in Sevenum
In het centrum van Sevenum vond zondag 23 juli voor de eerste keer de Ezelsmarkt plaats. Op het
programma van deze braderie stonden onder meer diverse muziekoptredens. Ook waren er kraampjes
met producten en attracties voor de jeugd.

Leibomen
superactie

12-14 in pot 1000 op
voorraad

Lage prijzen

Nu ook eenjarige
zomerbloeiers
(nieuwe collectie)
en kuipplanten en
groenteplanten

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Vijfde editie Roest Festival
Op het strandje aan de Maas in Grubbenvorst vindt zaterdag 29 juli het Roest Festival plaats. Het is de vijfde
editie van dit muziekevenement.
Het dancefestival is intussen uitgegroeid tot een evenement dat jaarlijks
zo’n duizend bezoekers trekt. Op het

programma staan dit jaar artiesten als
Gabriel Ananda, Prunk, Loud-E, Lucky
Done Gone en Stevie Kotey. Het terrein

is vanaf 13.00 uur open.
Kijk voor meer informatie op
www.roestfestival.nl

Zomerpodium voor Still Looking
4 a Name
De formatie Still Looking 4 a Name staat zondag 30 juli op het Zomerpodium van Cambrinus in Horst.
Dit concert begint om 16.00 uur.
Still Looking 4 a Name is een viermansformatie uit Venlo, gevormd door
Bas Sybers en Jo Jansen (zang, solo en
begeleidingsgitaar), Frits Tilburgs (zang
en basgitaar) en Ruud Bruil (cajon

en verdere percussie). Kenmerkend
voor het geluid van deze band zijn
de melodische gitaarpartijen en de
C.S.N- en Eagles-achtige harmonische
samenzang. De band schrijft zelf haar

muziek, maar bewerkt ook een aantal
bestaande nummers, waar onder werk
van James Taylor op geheel eigen
wijze. Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

WIJ ZOEKEN

ONDER

NEMERS!

Fantasiefietsen en de
Steirische harmonica
Museum De Locht in Melderslo heeft voor zondag 30 juli een divers
programma georganiseerd. Kinderen kunnen broodbakken en ‘fantasiefietsen’. Ook zijn in de vakantieperiode de hele week bijzondere activiteiten
voor kinderen georganiseerd.
In het bakhuisje van Museum De
Locht in Melderslo wordt zondag 30 juli
brood gebakken. Kinderen mogen hun
eigen brood kneden, vormgeven en
versieren. Daarna wordt het gebakken.
Het eindresultaat mogen ze natuurlijk
meenemen. De nieuwe aanwinst, het
‘fantasiefietsen’ is ook bedoeld voor
kinderen.
Piet en Miranda Zetsen zorgen op
deze zondag voor de muzikale noot.

Ze spelen Steirische harmonica en
hebben een breed repertoire.
Tijdens de vakantieperiode worden
van maandag tot en met vrijdag van
14.00 tot 16.00 uur elke dag verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd. Meer informatie hierover
staat op www.delocht.nl
Het museum is dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. De activiteiten
beginnen om 11.00 uur.

Heruitgave
Mini Koerier
De Mini Koerier verschijnt met ingang van eind augustus weer in
Broekhuizen en Broekhuizenvorst. December vorig jaar werd de laatste
editie van het dorpsblad uitgegeven. Een groep vrijwilligers heeft er nu
voor gezorgd dat het blad weer kan verschijnen.

Een leuke winkel
starten in de
gezellige dorpskern
Grubbenvorst.
Het kan!
Jan Linders, Vera Beauty
& Health, Lunchroom
Lekker Gewoën,
kinderkleding Fibe en co,
en Bakkerij Broekmans
gingen je al voor.

Er is in Grubbenvorst
zeker nog ruimte voor:
• Een delicatessenzaak
• Een opticiën/audiciën
• Een dierenspeciaalzaak /
doe-het-zelf winkel
• En andere bijzondere
dagwinkels
Neem contact op en vraag naar
de voorwaarden.

De Mini-Koerier, later de Koerier,
was tientallen jaren lang het medelingenblad, voor de inwoners van
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Door omstandigheden werd eind
vorig jaar de uitgave gestopt. Al snel
bleek dat inwoners het blad misten.
Deze signalen werden door de dorpsraad en stichting Het Brouwershuis

opgepakt. Een werkgroep ging
vervolgens onderzoeken of het
mogelijk was het blad weer te laten
verschijnen.
Onder de naam Mini Koerier keert
het dorpsblad weer terug met ingang
van donderdag 24 augustus.
Kijk voor meer informatie op
www.minikoerier.nl

Ode aan de Peel
in Horst
Wiek Lenssen Filmprodukties organiseert samen met Stichting Brink
in augustus het avondvullend evenement Ode aan de Peel. Op zaterdag
12 augustus wordt Ode aan de Peel uitgevoerd in de Kasteelse Bossen te
Horst.

Marc Janssen - Directeur

Suyderland Venrode
06 - 21 59 70 21

Samen werken aan een bruisend Grubbenvorst.
Wij bieden je graag de ruimte!

Het evenement is een combinatie
van (streek-)muziek, theater en film,
dat speciaal is opgezet rond de bioscoopfilm ’Portretten uit de Peel’ van
de Swolgense cineast Wiek Lenssen.
In deze documentaire gaat Lenssen
samen met fotograaf Jacques Peeters
op pad. Aan de hand van diens foto’s
gaan beiden op zoek naar de gepor-

tretteerden en hun verwanten. De
foto’s vertellen de geschiedenis van
de Peel en haar inwoners. Ode aan
de Peel wordt vijf keer uitgevoerd.
Op zaterdag 12 augustus vormen de
Kasteelse Bossen in Horst het decor.
De voorstelling begint om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.odeaandepeel.nl
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Nieuwe show Herberg de Troost

Lichtblauwe lucht
De mannen van Herberg de Troost treden op woensdag 6, vrijdag 8 en zondag 10 september weer samen op.
Na anderhalf jaar zijn ze terug met een nieuwe voorstelling, genaamd Lichtblauwe lucht.

Onderzoek naar
bloemrijke
akkerranden
De voorstelling wordt gespeeld
in het bos bij America. Het wordt een
concert in de open lucht. Volgens
de organisatie kan een herberg
best zonder dak. “Zeker kan dat.
De gedachte achter Herberg de
Troost blijft immers dezelfde: op een
bijzondere locatie, sfeervolle, intieme

optredens verzorgen. Optredens
die door de unieke aankleding, het
heerlijke eten en drinken en de band
op aanraakafstand, meer zijn dan de
som van de verschillende delen.”
De locatie wordt aangekleed
met pickup trucks, uitgerolde
prikkabels en een barbecue. Staand

of zittend in het gras of op een eigen
campingstoeltje kan het publiek
luisteren naar nieuwe liedjes en
bekend werk. De liedjes hebben vaak
een vleugje country.
In de winter van 2015 was de
laatste editie van Herberg de Troost.
(Foto: Ruud Geuijen)

Vijfde editie
Beatz & Bandz in Lottum
Het Beatz & Bandz festival vindt jaarlijks in het eerste weekend van augustus plaats in Lottum. Dit door
OJC Canix georganiseerde festival wordt dit jaar gehouden op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus bij Rijhal
Hoogveld in Lottum.

Cultus Agro Advies uit Lottum, De Plattelandscoöperatie en Vereniging
Innovatief Platteland gaan samen in het Bright Tree project Goed Bee-zig 2.0
een onderzoek doen naar de toepassing van bloemrijke akkerranden in de
land- en tuinbouw.
Door de bloemrijke akkerranden
komt er meer biodiversiteit langs de
percelen, waardoor bijen en andere
insecten worden aangetrokken.
Hierdoor kunnen tuinders mogelijk minder gewasbeschermingsmiddelen nodig
hebben, omdat deze insecten kunnen helpen bij de onderdrukking van
plagen en het bestuiven van gewassen.
Hiervoor hebben zij wel voldoende
voedselaanbod en leefgebied nodig in
het agrarisch landschap.

Om te kijken hoe deze theorie in
de praktijk uitpakt, hebben de drie
Noord-Limburgse organisaties hun
handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe deze bloemrijke akkerranden werken. Hiervoor hebben ze
zes proeflocaties opgezet waar diverse
zaken worden onderzocht en gemonitord. In september organiseren de
projectpartners een praktijkdag waar
de eerste resultaten worden georganiseerd.

OPRUIMINGSFINALE!
Nu de gehele zomercollectie, nachtkleding
en schoenen zeer voordelig afgeprijsd.
€ 15,-

€ 25,-

€ 39,-

€ 49,-

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

VERSE SEN
E BERSKILO
W
U
A
L
E
B
,00 P
€5
UK
ZELF,5P0LPER KILO
€2
Bezoekers kunnen dit weekend
verschillende nationaal en regionaal
bekende artiesten verwachten,verdeeld over meerdere podia. Deze editie
bestaat het festival 5 jaar wat betekent dat er groot uitgepakt wordt.

Het programma met meer dan dertig
artiesten is weer rond en bevat voor
ieder wat wils. Op vrijdag treden artiesten als Ruthless, Rugged & De Fissa op
bij de Beatz stage. Op zaterdag gaan
de beatz en de bandz stages knallen

met onder andere Distortion, Black
Wizard, Puinhoop Kollektiv & Jop Cox.
Op zondag staan onder andere Lukazz,
Three Amigos en The Soup op het
programma. Voor meer informatie, kijk
op www.beatzandbandz.nl

Dorperpeelweg 1,
5966 PM America.
Tel. 0493 – 38 07 82

www.blauwebessenland.nl

Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur
Op zondag van 10.00 tot 17.00 uur
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Zomermarkt

Verzamelbeurs

Avondvierdaagse

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: café-restaurant De Sevenwaeg Sevenum

Tijd: start 19.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Kaldenbroek Lottum

Livemuziek

Brood bakken en optreden Piet en
Miranda Zetsen op Steirische harmonica

Kermis: optreden Hitmaestro

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

vr
28
07

Beachtoernooi

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Afslag10
Locatie: Velden achter Dendron-sporthal Horst

Tijd: 12.30 uur
Locatie: centrum Melderslo

Borduurcafé

Kermis (t/m dinsdag 1 augustus)

Avondvierdaagse

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

Tijd: 14.00 uur
Locatie: centrum Melderslo

Tijd: start 19.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Schuitwater Lottum

Bouwvakfeesten
met optreden Khick

Kinderrommelmarkt

Kermis: optreden Der Deutsche
AHDH Discoshow

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: St. Odastraat Melderslo

Kermis: optreden Der Mini & Herr
Schinke und ihre Glühwürmchen
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Feesttent bij de kerk Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Feesttent bij de kerk Melderslo

wo
02
08
do
03
08

Open tuin

Klankmeditatie

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Jenniskens Kogelstraat Hegelom

Tijd: 16.00-17.30 uur
Locatie: Kaldenbroeck Lottum

Vijfde editie Roest Festival

Optreden Still Looking 4 a Name

Tijd: 13.00-01.00 uur
Locatie: Strandje aan de Maas, Grubbenvorst

Tijd: 16.00 uur
Lokatie: café Cambrinus Horst

Kermismis

Kermis: optreden Fragment

Livemuziek

Tijd: 17.30 uur
Locatie: St. Odakerk Melderslo

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Feesttent bij de kerk Melderslo

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Kermis: optreden De Teddyboys

Avondvierdaagse

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Feesttent bij de kerk Melderslo

Tijd: start 19.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Schuitwater Broekhuizen

Koopzondag

Kermis: optreden Neppie Kraft

Beachhandbalevent

Locatie: centrum Horst

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Feesttent bij de kerk Melderslo

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Afslag10
Locatie: Velden achter Dendron-sporthal Horst

Kermis: optreden Noah en dj Rico
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Feesttent bij de kerk Melderslo

zo
30
07

di
01
08

Beachvolleybalevent

Tijd: 19.00-01.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

za
29
07

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Feesttent bij de kerk Melderslo

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

ma
31
07

Avondvierdaagse
Tijd: start 19.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Sohr Meerlo

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

HALLO Venray zoekt

fulltime redacteuren
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst

Griendtsveen

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

zondag

Meerlo

11.00

Heilige mis

09.45

De organisatie van de fietstocht ligt
bij verschillende instanties. Gemeente
Horst aan de Maas, Zorggroep NoordLimburg, Synthese en KBO Horst en
Sevenum hebben de handen in elkaar
geslagen om de tocht te organiseren.
“Het doel van de docht is om ouderen
vanaf 55 jaar een dag te bezorgen

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

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Huisartsenpost

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
31 juli t/m 3 augustus 2017
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21

Lottum
Meerlo
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

112

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

19.00

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum

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

Tienray
18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

18.00

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

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

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

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen
Koffie voor E 1

DMS-Service

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

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

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

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

Eetcafé Ald Vors

Priesternoodnummer

Deelnemers kunnen tussen 09.00
en 11.00 uur starten in Horst op het
Wittenhorstterrein. Ook in Broekhuizen
is een startplaats. Bij het Maaspaviljoen

ANBISE

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

De Schuilplaats
zondag
		

Deelnemers

Die 2 Brüder von Venlo

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

Horst en Broekhuizen

kan tussen 09.30 en 11.00 uur worden
gestart. De lengte van de fietstocht
is zo’n 45 kilometer. Onderweg is er
op verschillende iets te bezichtigen.
Inschrijven voor de fietstocht kan bij
de plaatselijke KBO-afdelingen in de
gemeente Horst aan de Maas en bij het
gemeentehuis.

HALLO voordeelpas

E 1 korting op jam

Verloskundige zorg

Alarmnummer

17.30
17.30

Meterik

zaterdag

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

09.00
09.00

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

met cultuur en ontspanning,” aldus de
organisatie.

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag
donderdag
		

Twaalfde editie fietstocht
Beleef de dag
De fietstocht Beleef de dag vindt op woensdag 13 september voor de twaalfde keer plaats. Dit keer heeft de
tocht het thema ‘Bij ons beweeg je mee’.

zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

(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

Bij ons beweeg je meer

19.15

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

Venlo
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Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

KOELEN & VRIEZEN

INRUILACTIE!
Kortingen tot wel € 400,- bij inruil van uw oude vrijstaande koelkast of vriezer!

* Na € 50,00 refund via Samsung. Geldig t/m 31 juli 2017.

EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie
voor uw oude en vaak energievretende vrijstaande diepvriezer of
koelkast. De korting bij inruil van uw oude, vrijstaande model kan
oplopen tot wel 400 euro op de prijs van een nieuw model. Alles
wordt compleet en netjes gratis bezorgd door onze bezorgdienst.
Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen
enkel probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat,
en bespaar honderden euro’s per jaar op uw energierekening!

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label

A+++
Bedrag Kwh

A++
Bedrag Kwh

A+
Bedrag Kwh

A
Bedrag Kwh

Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel
Koelkast zonder vriesvak tafelmodel
Diepvrieskist 200 liter

€ 34,27 149
€ 21,85 95
€ 14,72 64
€ 21,16 92

€ 41,40 180
€ 29,21 127
€ 19,32 84
€ 25,76 112

€ 57,96
€ 40,71
€ 27,14
€ 36,11

€ 76,13
€ 53,36
€ 35,42
€ 47,15

Diepvrieskast 200 liter

€ 29,21 127

€ 33,81 147

€ 47,15 205

NO FROST!

252
177
118
157

B
Bedrag Kwh

331 € 103,73 451
232 € 72,91 317
154 € 48,30 210
205 € 64,40 280

€ 61,87 269

€ 84,41 367

NO FROST!

RVS LOOK!

599,-

749,-

239,-

*/36*-,035*/(

*/36*-,035*/(

*/36*-,035*/(

-/GRATIS
BEZORGD!

150,NU

-/-

399,*

GRATIS
BEZORGD!

154,NU

-/-

595,-

GRATIS
BEZORGD!

64,NU

175,-

Koel-Vriescombinatie / RB31FERNCSA

Vrieskast / FN 24062 WS

Koelkast / ZRG16605

t" t,PFMHFEFFMUFMJUFS WSJFTHFEFFMUFMJUFS
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t I Y C Y E DNt4NBSU4QBDF

t" tMJUFStMBEFO
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t I Y C Y E DNt%FEFVSPQFOUDPNGPSUBCFM

t" tMJUFStTDIBQQFO EFVSWBLLFO HSPFOUFMBEF
t7FSXJKEFSCBSFTDIBQQFO NBLLFMJKLTDIPPOUFNBLFO
t I Y C YDN

Enkele tips om
energie te besparen:
t Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden. Bij voorkeur in een koele ruimte, kelder of garage.

t Ontdooi de toestellen volledig om de drie maanden: een ijslaagje
t Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
van 2 millimeter verhoogt het energieverbruik al met 10%.
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer t Ingevroren producten kunt u ontdooien in de koelkast. De kou
energie.
die vrij komt wordt gebruikt voor de koeling.
t Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor t Kijk geregeld na of de deur of deksel nog goed sluit. Vormt
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
er zich een ijslaagje, dan kan een slecht sluitende deur de
t Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.

verklaring zijn.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

