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Beatz and Bandz
Bij Rijhal Hoogveld in Lottum vond op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli voor de zesde keer summerfestival Beatz and Bandz plaats. Een festival waar bezoekers
kunnen kiezen tussen bands en dj’s. Optredens werden verzorgd door onder andere Prodigy XL, Rave van Fortuin en Tio Gringo.

Nationaal Hitteplan

Horst aan de Maas neemt maatregelen tegen hitte
Gezondheidsinstituut RIVM heeft op maandag 23 juli vanwege de warmte het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Daarmee roept het instituut op om extra goed te zorgen voor de kwetsbare mensen in de samenleving.
Ook in de gemeente Horst aan de Maas worden de nodige maatregelen genomen tegen de hitte.
Het Nationaal Hitteplan wordt
afgekondigd als het minimaal vier
dagen op rij warmer is dan 27
graden en is opgesteld door het
RIVM, het KNMI en andere partijen.
Deze week is het zo warm en ook ‘s
nachts koelt het niet af. Dat heeft
gevolgen voor de samenleving. De
hitte kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn
voor kwetsbare mensen, zoals
ouderen, chronisch zieken en mensen in verzorgingshuizen. Zij moeten
alert zijn op bijvoorbeeld uitdroging

en oververhitting en hebben met deze
hitte extra zorg nodig.
In het woonzorgcentrum Hof te
Berkel in Horst is dan ook, net als op
alle andere locaties van De Zorggroep,
het hitteprotocol van kracht. José
Voermans is kwaliteits- en veiligheidsverpleegkundige bij Hof te Berkel en
vertelt dat er de nodige maatregelen
genomen zijn. “We zijn al een aantal
weken bezig om de bewoners verkoeling te bieden. We doen dit door extra
drankrondes in te voeren en extra

bouillon aan te bieden. Daarnaast kunnen mensen die het te zwaar vinden
om staand te douchen, nu op bed
gewassen worden.” Een ander belangrijk punt is volgens José het bewaren
van rust. “We bieden de bewoners de
mogelijkheid om meer te slapen overdag en door meer rustpauzes in te lassen. De ruimtes waar de bewoners in
verblijven mogen daarnaast ook niet
warmer worden dan 25 graden. Zo
proberen we een zo prettig mogelijke
situatie voor de bewoners te creëren.”

Het zijn niet alleen de kwetsbare
mensen op wie goed gelet moet worden. Gevaren voor uitdroging, verbranding en oververhitting zijn er voor
iedereen. Voor de organisaties van
evenementen in de gemeente Horst
aan de Maas brengt dat extra werkzaamheden met zich mee, want ook
zij moeten maatregelen nemen tegen
het warme weer om hun bezoekers en
deelnemers te beschermen tegen het
warme weer.

Minder aanmeldingen
De avondvierdaagse die door IVN
de Maasdorpen georganiseerd wordt
op 30 en 31 juli en 1 en 2 augustus

houdt ook rekening met de hitte.
Peter Hammer vertelt dat de organisatie voldoende water op voorraad
heeft. Daarnaast adviseren ze de
wandelaars om zelf voldoende water
mee te nemen. “Onze wandelroutes
worden vanaf 19.00 uur gehouden
en vinden voor een groot gedeelte
in de schaduw plaats. Dat maakt het
minder heet voor de wandelaars.”
Hammer verwacht dat er minder
aanmeldingen zullen zijn vanwege
de hitte. “Nationaal is erop gewezen dat het beste is om lichamelijke
inspanning te beperken. Wellicht zijn
er veel mensen die zich daardoor
niet aanmelden.”
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Bevindingen opgravingen kerk Wittenhorst

‘Laatste rustplaats van de voorgangers
van de huidige politiek’
Archeoloog Xavier van Dijk is vier volle dagen bezig geweest met
opgravingen en onderzoek rondom de kerk van Horst, maar heeft nu al
voor honderden jaren aan geschiedenis weten op te duiken. Met uiteindelijk als doel de grafkelder van de heren van Wittenhorst bloot te leggen,
die naar verluidt onder de banken van de kerk verscholen ligt.
“Deze grafkelder ligt als het goed
is redelijk vooraan, bij het middenpad
onder bankjes. Onder het priesterkoor dat in 1924 verlaagd is”, vertelt
Van Dijk. “Zeker weten doe ik het niet
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Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

en op basis daarvan kunnen we moeilijk op de goede gok de halve kerk
slopen. Diverse aanwijzingen wijzen
op één grafkelder, maar daar durf ik
mijn hand niet voor in het vuur te steken.” Eén van die aanwijzingen is een
brief van pastoor De Bie in 1950 aan
architect Boosten, die op dat moment
bezig was met de nieuwbouw van de
kerk, nadat de oude kerk in de Tweede
Wereldoorlog platgebombardeerd
werd. “In die brief spreekt pastoor
De Bie over een grafkelder die in het
midden van de kerk uitsteekt. Hij staat
erop dat deze verlaagd wordt en
eventueel een nieuw dek krijgt, maar
dat slopen absoluut uit den boze is”,
geeft Van Dijk aan. “Er zijn verslagen
van mensen die hierbij betrokken zijn
geweest, in de grafkelder zijn geweest
en daar loden kisten hebben zien liggen. Onbekend was toen nog wie dat
waren in die loden kisten. Ook is vooralsnog voor ons onbekend wat ze toen
verder met de grafkelder gedaan hebben. Hebben ze het met zand vol laten
lopen, er puin in gestort? Het blijft gissen.” Mochten er mensen zijn die hier
bij waren of verhalen hebben van een
familielid dat daar bij was, dan houdt
Van Dijk zich zeker aanbevolen als contactpersoon.
Een andere leidraad was een
tekening van de oude kerk van professor Renaud. Een tekening die hij
heeft gemaakt nadat hij in 1947
opgravingen deed bij de brokstukken
van de oude kerk. “Hij was, en is nog
steeds, een autoriteit op het gebied
van archeologie”, vertelt Van Dijk.

Tekening van de oude kerk door professor Renaud uit 1947. Het linkervierkant is de plaats van het
huidige atrium. Het vlak met de diagonale strepen is waar de grafkelder zich zou moeten bevinden
“Tijdens die onderzoeken ontdekte
hij dat er nog een oudere, houten
kerk verscholen lag in de stenen
kerk. Een houten kerk die waarschijnlijk stamde uit de negende of tiende
eeuw.” Echt zeker weten doet Van Dijk
het niet, omdat veel kerken uit die
tijd niet te onderscheiden waren van
een boerderij. “Veel kerken in die tijd
waren niet meer dan een half open
schuur, die fungeerde als grote veldkapel van ongeveer 8 meter breed en 10
tot 11 meter lang. Het duidt echter wel
op leven op Horster grondgebied rond
die tijd. Meestal settelen mensen zich
ergens, waarna later een kerk gesticht
wordt.” Op de tekening die Renaud
gemaakt had, werd met rode lijnen
een gebied gemarkeerd als grafkelder.
Om dus niet onnodig de halve kerk
te hoeven slopen, pakt Van Dijk het
beetje bij beetje aan. Ze zijn begonnen in het atrium en zochten naar
sporen die zouden bevestigen wat
er op de tekeningen staat. “We hebben diverse oude tekeningen van

de kerken over elkaar gelegd en zijn
dus op zoek gegaan naar de oude
toren. Deze hebben we gevonden.
De omgeving is wat veranderd en
bleek wat verschoven te zijn, maar
de tekeningen klopten wel aardig.”
Na ongeveer 35 centimeter stuitte hij
op een graf, wat volgens Van Dijk zeer
bijzonder was omdat deze zo hoog
lag. “Dit geeft aan dat hier het kerkhof zodanig vol heeft gelegen, dat
ze moesten stapelen. In Horst lagen
ze in lagen van twee opgestapeld.”
Ook heeft hij diverse sporen van ingravingen gevonden die er op duiden dat
er in de grond palen hebben gezeten,
waarmee dus de allereerste houten
kerk rond de negende dan wel tiende
eeuw gebouwd is. “Daarnaast hebben
we de grond gezeefd en kwamen we
verschillende soorten scherven tegen
van ondere andere Romeinse dakpannen, maar ook van voorwerpen uit de
negende of tiende eeuw.”
De volgende stap in het traject is
om na de zomervakantie de bodem te

scannen aan de hand van een geofysisch onderzoek. “Hier zijn verschillende manieren voor om zo te
achterhalen of er iets in de grond zit,
zonder daadwerkelijk in de grond te
graven. De gemeente heeft aangegeven hier ook aan mee te werken.
Het betreft immers mogelijk de laatste
rustplaats van de voorgangers van de
huidige politiek. Zo’n grafkelder is al
meer dan 250 jaar niet meer in gebruik
en ook in het kader van ‘800 jaar
Horst aan de Maas’ is dat een mooi
stukje geschiedenis. Deken De Graaf
Woutering pleit er ook voor om hier
iets mee te doen. Het voegt toch een
extra dimensie toe.” Maar wat nu als
ze meerdere grafkelders tegenkomen?
“Dan wordt het nog een probleem”,
grapt Van Dijk. “Dat zal wel meevallen,
denk ik. Het is sowieso uniek als we er
ééntje blijken te hebben, want die kom
ik in mijn werk niet zo heel veel tegen.
Na de zomer pakken we het weer op.
Dit is nog zeker niet het einde van het
verhaal.”

HALLO
in Den Bosch
Op de foto zien we een groep oud-gidsenleidsters uit Horst die al 51 jaar lang iedere maand een
avondje bij elkaar komen. Zo af en toe gaan de
dames een dagje of weekend uit. Deze keer hadden ze genoeg gespaard om van een dagje Den
Bosch te genieten. Samen met de HALLO hebben
Riek Lemmen-Moorman, Mariet Janssen–van de
Munckhof, Mieke Cortenbach-van Helden, Mariet
Vet-Vissers/Strouxs, Annie Linders-Lemmen, Stien
Hermans-Thielen, Tiny Bouten-Vullings en Ria
Linders-Janssen er een prachtige dag van gemaakt.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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Gemeente Venlo
eindverantwoordelijke
subsidie jeugdbescherming
Het College van B&W van de gemeente Venlo krijgt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
subsidieregeling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daar stemt het College van B&W van de gemeente
Horst aan de Maas mee in.
Met ingang van 2019 worden
gecertificeerde instellingen voor
jeugdbescherming en jeugdreclassering in de gemeenten van NoordLimburg gesubsidieerd, zo ook in de
gemeente Horst aan de Maas. Als de
kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering
oplegt, dan wordt deze uitgevoerd
door gecertificeerde instellingen als
BJZ Limburg of William Schrikker
Jeugdbescherming. Op basis van die
regeling kunnen deze instellingen
een subsidieaanvraag doen. “Op provinciaal niveau komt er zo één gezamenlijke regeling. Dat is makkelijker
voor de instellingen die over een
groter gebied werken, zoals een
provincie”, aldus de gemeente.
Ook kan er op deze manier een kader

gesteld worden op basis waarvan de
gemeenten deze subsidieregeling
toekent aan de instellingen en ze
gecontroleerd kan worden op de
uitvoering van jeugdbescherming en
–reclassering. Daarnaast bevordert
het de samenwerking tussen de
gemeenten en partners.

Enkele
voorwaarden
“We stellen voor om Venlo te
mandateren voor het gehele subsidieproces, van verlening tot en met
vaststelling inclusief alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die
bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren”, stelt de gemeente.
Er zijn wel enkele voorwaarden aan
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gekoppeld. Onder andere dat voor het
besluit van verlening van de subsidie,
regionale afstemming plaatsvindt.
De gemeente Horst aan de Maas loopt
met subsidiëring niet meer financiële risico’s dan als ze zou aanbesteden bij de instellingen. Een maatregel
kan pas worden ingezet op grond van
een uitspraak van de kinderrechter.
“Dit betekent dat deze instellingen die
altijd moeten uitvoeren en er bijvoorbeeld ook geen wachtlijsten mogen
ontstaan. En dit betekent ook dat de
verantwoordelijke gemeente deze
jeugdbeschermings of -reclassiering
maatregel altijd dient te betalen.”
In de adviesnota staat ook dat de subsidie dan achteraf vastgesteld wordt
aan de had van het aantal daadwerkelijke uitgevoerde maatregelen.

Auto rijdt tegen boom in
Broekhuizenvorst
Op de Ooijenseweg in Broekhuizenvorst, vanuit de richting Blitterswijck, is op maandag 23 juli een auto
tegen een boom gereden. Dat laat de politie via een bericht op de website weten.
Rond 18.00 uur kregen de
hulpdiensten melding van de
aanrijding. De drie inzittenden
van de betrokken auto zijn

overgebracht naar het ziekenhuis.
Twee van de drie raakten
ernstig gewond bij het ongeval.
De brandweer heeft het voertuig,

dat na het ongeval in brand
stond, geblust. De politie is een
onderzoek gestart naar de precieze
toedracht van de aanrijding.

gave zonnebrillen
met 50% korting

Vanuit het project Bright Tree en Goed Beezig werken diverse partijen samen om de biodiversiteit op een economische positieve manier in het zonnetje te zetten. Cultus, Plattelandscoöperatie
en Vereniging Innovatief Platteland hebben in de regio Horst aan de Maas en Venray samen met
agrariërs bloemrijke randen ingezaaid en ze volgen hoe de natuurlijke vijanden een bijdrage
leveren aan de plaagdierbestrijding. De vele insecten helpen ook bij de bestuiving van de akkers.
Dit gaat gepaard met een bord dat op meerdere plaatsen neergezet wordt en deze boodschap
uitdraagt. Daarmee zetten ze de Functionele Agro Biodiversiteit in de kijker.

...nog maar 5 weken ...Aardbeienland

BUITENGEWOON AANGENAAM EN KOEL TERRAS
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
BETAALT U SLECHTS € 3,90 VOOR EEN STUKJE VLAAI MET
ZOETE AARDBEIEN EN SLAGROOM
MET EEN SMOOTHIE
EN EEN BAKJE AARDBEIEN
GELDIG OP 27, 28 EN 29 JULI
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Samenwerking
Theo Arts Uitvaartzorg
met Monuta in Horst
Al jaren is Theo Arts een bekende uitvaartverzorger in Venray en Horst, en sinds 1 mei 2018 komen daar
uitvaarten voor Monuta bij. Theo Arts is vanaf 1 mei 2018 uitvaartverzorger in Venray en Horst voor Monuta.
“Mijn dienstverlening blijft hetzelfde. Nabestaanden kunnen bij mij rekenen op een persoonlijke
benadering en kleinschalige aanpak. En natuurlijk kennis van de regio”, vertelt Theo Arts.

HALLO in New York
Mensen willen helpen
“Ik ben er trots op om óók voor Monuta aan de
slag te mogen. En ik ben dankbaar voor het feit dat
ik nabestaanden tijdens een moeilijke periode mag
bijstaan. Ik wil iets kunnen betekenen voor een ander.
Daarom ben ik uitvaartverzorger geworden. Wat is dan
mooier om dit te kunnen doen in de regio waar ik zelf
woon?”, meent Theo Arts. “Daarbij vind ik het belangrijk
om een waardevol en persoonlijk afscheid te kunnen
verzorgen, waar de nabestaanden met een goed gevoel
op terug kunnen kijken.”

is of niet. Het voordeel van deze samenwerking is,
dat er met meerdere medewerkers een bredere
dienstverlening kan worden aangeboden. Hierbij valt
te denken aan ondersteunende producten en diensten
ten aanzien van een uitvaart, maar ook aan extra
informatievoorzieningen. “Zo zijn we voornemens om in
het najaar een taxatie dag te organiseren in ons pand aan
de Nijverheidsstraat 4 te Horst. Tijdens deze dag kunnen
nabestaanden met diverse erfstukken naar het pand aan
de Nijverheidsstraat komen, waarbij er kosteloos een
officiële taxatie zal plaatsvinden”, legt Theo uit.

Jarenlange ervaring
Theo heeft 30 jaar ervaring als uitvaartverzorger
in de regio. Daardoor kent hij de lokale gebruiken,
tradities en afscheidslocaties. Dit past precies binnen
de vernieuwde visie van Monuta Uitvaartzorg die er
voor kiest om de kracht van een landelijke organisatie
te bundelen met een lokaal gezicht. “Het gebied
tussen Nijmegen en Venlo was voor ons een te grote
blinde vlek. Omdat Theo Arts in dit uitgestrekte gebied
werkzaam is, zijn we in gesprek gegaan om te kijken
hoe we meer voor elkaar kunnen betekenen. Door de
samenwerking kunnen we de uitvaartverzorgers in
kleinere gebieden laten werken waardoor reisafstanden
kleiner worden. De tijdswinst kan daardoor aan
nabestaanden besteed worden. Daar doen we
het tenslotte voor”, aldus Ronald Rutten, Manager
Uitvaartzorg District Zuid.

Uitvaartwensen doorspreken
Een uitvaartverzorger doet meer dan enkel uitvaarten
verzorgen. Theo legt uit: “Vooraf kan ik de mogelijkheden
rondom een uitvaart doornemen. Zo wordt het duidelijk
wat er allemaal kan en wat de bijbehorende kosten zijn.
Deze uitvaartwensen zet ik graag op papier, zodat de
nabestaanden later precies weten wat hun overleden
dierbare graag zou willen. En dat geeft rust. Ik kom graag
langs om persoonlijk kennis te maken en uitvaartwensen
door te nemen. Wie dat wil, kan hiervoor gerust contact
met mij opnemen.”

Samenwerking met Monuta
Als een dierbare komt te overlijden, dan moet er in
een korte tijd veel praktische zaken geregeld worden.
Het team van Theo Arts Uitvaartzorg uit Horst en Venray
staat nabestaanden dan graag bij. Samen met Monuta
bieden ze regionaal een grotere dekking, waarbij
iedereen welkom is, ongeacht of iemand verzekerd

Vestiging Horst
Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ Horst
T: 077 - 398 70 99, F: 077 - 398 35 03

Meer informatie
Wie vragen heeft, kan telefonisch contact opnemen
met Theo Arts Uitvaartzorg in Horst via 077 - 398 7099
en in Venray 0478 - 55 01 50. Meer informatie is te
vinden op www.theoarts.com

Vestiging Venray
Monikesstraat 7, 5801 RZ Venray
T: 0478 - 55 01 50, F: 0478 - 55 01 60

Wiel en Truus Fleurkens uit Sevenum waren onlangs in New
York, in de Verenigde Staten. In Manhattan bezochten ze onder
andere Top of de Rock, Empire State Building, de 9/11 memorial
en Broadway. Daarna vlogen ze naar Canada voor een bezoek aan
de broer van Wiel, die daar al 45 jaar woont. Op de foto staan ze
voor het vrijheidsbeeld, uiteraard een mooi moment om met de
HALLO te poseren.

Toverland stopt
magische show na
enkele weken
De interactieve tovervoorstelling ‘Magiezijn’ in atractiepark
Toverland in Sevenum, is enkele
weken na de opening op zaterdag
7 juli weer gesloten. De special
effects waren volgens het attractiepark in Sevenum niet magisch
genoeg. Ze hoopt de show over
enkele weken weer te openen.
De voorstelling wordt gehouden
in Het Magiezijn dat in het gedeelte
Port Laguna staat. Dit is het nieuwe
entreegebied dat op 7 juli is geopend.
Woordvoerster Tessa Maessen vertelt
dat tijdens de voorstelling de familie
Magistralis verschillende flessen opent
waar allerlei magische effecten uit verschijnen. Deze magie had volgens het
attractiepark niet de gehoopte impact
en wordt nu hergeprogrammeerd.

Autobedrijf

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

nieuws 05

26
07

Genomineerden Ondernemersprijs
Horst aan de Maas bekend
De Adviesraad van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2.0 heeft maandag 23 juli de genomineerden voor
de Ondernemersprijs bekend gemaakt. Het thema voor 2018 is toekomstbestendig ondernemen: een thema waarbij de jury kijkt naar bedrijven die maatschappelijke ontwikkelingen hebben opgenomen in hun businessmodel.

“Het bedrijf dient aan te kunnen
tonen dat ze ingericht is op de toekomst en inspeelt op maatschappelijke
trends zoals de vergrijzing, digitalisering, robotisering en energietransitie;
of ze er nu of over drie jaar geld aan
verdienen is nog niet belangrijk.
Voor de jury is het verhaal hierachter
belangrijk”, aldus Johan Janssen,
voorzitter van het bestuur van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
in een interview met HALLO in april.
De ondernemers die voor 2018 door
de Adviesraad aan de jury worden

voorgedragen zijn Marieke, Theo en
Stefan Heldens van Kurstjens Recycling
B.V. in Grubbenvorst, Lieke en Joep
Verstappen-Vollenberg en Henny en
Gerrit Vollenberg-Weys van
Smaakboerderij De Gastendonk in
Horst, Jannis van den Heuvel en Geert
Groen van social mediabureau Sociaal
Kapitaal in Horst.
De Adviesraad bestaat uit onder
andere voorzitters van enkele ondernemersverenigingen in Horst aan
de Maas, een gemeentelijk bestuurder, de twee laatste winnaars van de

ondernemersprijs, bestuurders uit het
onderwijs en voorzitter Leon Litjens.
Het is nu aan de jury om de uiteindelijke winnaar te bepalen. De jury doet
zelf onderzoek en diept de genomineerden verder uit. De genomineerde kandidaten worden door de
jury bezocht en mogen zichzelf en hun
onderneming presenteren. Een interview maakt ook onderdeel uit van de
jurering. De uitreiking van de ondernemersprijs vindt dit jaar plaats op
donderdag 22 november in De Mèrthal
in Horst.

Vierdaagselopers
gefinisht
Nelly Verhaeg en Tiny van Rengs uit Meterik, hebben de 102e
editie van de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen afgelopen week.
Voor Nelly was het de zesde keer en voor Tiny de zestiende keer.
Beiden zijn goed te spreken over de vierdaagse: “De vierdaagse is
een goed verzorgde en vooral ook een gezellige wandeltocht.
Vaak is de tweede dag het moeilijkste, de dag van Wijchen,
daarna ben je al gewend in Nijmegen. Je raakt wel een beetje
verslaafd aan deze tocht, vooral door de diversiteit aan mensen,
dingen en alle gebeurtenissen”, laten ze weten. Daarnaast is Tiny
op de laatste dag oma geworden van kleinzoon Piet.

www.grashoekholsteins.nl
Melkveebedrijf Grashoek b.v. is een modern melkvee- en Holstein fokbedrijf. Ter uitbreiding van ons
team zijn we op korte termijn op zoek naar een:

Medewerker melkveehouderij (m/v)
(Fulltime / parttime)

Taken
• Melken van de koeien volgens roosterplanning (melktijden 05.00 uur en 17.00 uur)
• Verzorgen en voeren van het (jong-)vee
• Schoonmaak en onderhoud van gebouwen
Wij zoeken
Een collega met affiniteit voor de melkveehouderij en ervaring in een soortgelijke functie.
Jouw doel is het welzijn van onze koeien!
Jij bent een ondernemende medewerker met passie voor koeien. Je bent flexibel, gemotiveerd, gedreven
en hebt zeker geen 8-tot-5-mentaliteit. Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook in staat om samen met
collega’s de processen op het bedrijf verder te optimaliseren.
Onze voorkeur gaat uit naar sollicitanten met een MBO-veehouderij diploma, ervaring met het werk op een
melkveebedrijf en woonachtig zijn in de regio Grashoek.
Wij bieden
Salaris en arbeidsvoorwaarden passend bij de functie. Je hebt de mogelijkheid om je kwaliteiten in deze
veel- zijdige functie verder te ontwikkelen.
Solliciteren
Geïnteresseerd? Stuur dan jouw sollicitatie met CV, bij voorkeur per e-mail naar ralph@engelengrashoek.nl
of per post naar: Melkveebedrijf Grashoek, t.a.v. Afd. Personeelszaken, Postbus 7171, 5980 AD, Grashoek.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Ralph Engelen (Manager
Melkveebedrijf Grashoek) op telefoonnummer 06-1138 0919.

Gevraagd

SHOP
MEDEWERKER
fulltime + parttime

WEEKEND/
VAKANTIEKRACHT
voor Total Bos Panningen
en Total Sevenum
Uren in overleg
Minimumleeftijd 18 jaar
Voor info H. Bos 06-11012777
Stuur bij interesse je cv naar
manager.bos@retailbnl.com

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
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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Na een leven dat getekend werd door
eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid
en liefde is van ons heengegaan

An Teeuwen-Derikx

Ons kleine mannetje...

Geboren op
20 juli 2018

Piet

Mart Teeuwen †

Zoon en broertje van
Paul en Angèla Van Rengs
Ties en Keesje

Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Afhangweg 33
5961 EA Horst

echtgenote van

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en helemaal niet terecht
Je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.
Familie Derikx
Familie Teeuwen
Venlo, 19 juli 2018
Broekhuizerweg 5, 5871 AA Broekhuizenvorst
Wij hebben op maandag 23 juli 2018 afscheid
van An genomen in crematorium Boschhuizen te Venray.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, snoep- en
soeptomaten, komkommers, courgette,
pepers, frambozen, perziken, pruimen
enz. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Kantoorruimte in Horst-centum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00,
div. afmetingen, tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te huur opslagruimtes in Melderslo,
170 m2 (6 x 28m), hoogte 4m,
vorstvrij, verhard buitenterrein,
heftruck aanwezig. Tel. 06 12 84 75 92.
Verse bramen en frambozen!
Verse frambozen, bramen, rode en
blauwe bessen van de teler! Malina
Fruits, Tongerloseweg 11, Hegelsom,
06 16 04 23 57. Ma-zo geopend!

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Studentenkamer i
n Nijmegen te huur m.i.v. 1 augustus
2018 tot 1 augustus 2019.
Tel. 06 17 90 01 09.

Kleinschalig en flexibel

Aardbeienplanten, preipl., koolpl.,
beukenhaag, wintergroene-leibomen
14 soorten, vasteplanten, heesters,
hagen, eenjarige fruitbomen/
struiken, palmbomen div maten,
bodembedekkers, hortensias
div soorten. Tel.: 06 30 58 79 98
Email:bleustone@live.nl

Sam

15 juli 2018
Dochter van
Els Heger en
Ruud van Gassel
Markt 16
5975 AN Sevenum



Het is een jongetje

Senn

van der Sterren
19 juli 2018
Zoon van
Lars van der Sterren
& Lisa Reijnders
Smalebrook 1, 5973 KE Lottum

Wij willen iedereen die d.m.v.
bloemen, kaarten, gelukwensen
of op een andere manier heeft
bijgedragen aan het slagen
van ons 50 jarig huwelijksfeest
hartelijk bedanken!
Mede daardoor is het
voor ons een onvergetelijke
dag geworden.

Vier generaties
Met de geboorte van Tess Cox zijn er weer vier generaties
compleet. Zij is de dochter van Peter Cox en Joyce van den
Hombergh uit Tienray. Op de foto is te zien op de schoot bij haar
moeder Joyce, samen met oma Petra Pouwels en overgrootmoeder Jo Pouwels uit Swolgen. Tess is het veertiende achterkleinkind voor Jo en Piet Pouwels.

Judith en Tien
Versteegen-Stals

PUZZEL

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Gevonden leesboek jubileumomnibus
129 op woensdag 18 juli, hoek
Noordsingel-Gebr. van Doornelaan.
Tel. 077 466 05 19.

Geboren

Aangelopen een grote schildpad.
Blauwververstraat 23.

HAN-MARK
ARENDSE

Gevraagd rozenoculeerders
en binders. J Geurts, Lottum,
Tel.: 06 28 12 24 01.

Dolce Far Niente
Zalig Nietsdoen, zomerbehandelingen,
www.mayproosten.nl
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a.: ploegen.frees.spitmachine.
weibloter.kipper.messtank.schudder.
hark.maaier.tuinbouwmachines.tractor.
enz. alles aanbieden.
Tel.: 06 19 07 69 59.

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dag en nacht bereikbaar
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Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

www.theoarts.com

6

4

4

2
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Het Goede Buur(t)huis

‘Verbeter de wereld, begin dicht bij huis’
Lynda Hovens en Vera Vercoulen staan bij velen bekend als medeorganisatoren van Walk 4 The Roses, maar hebben sinds kort de gemeente Horst aan de Maas rijker gemaakt met een
nieuw initiatief: Het Goede Buur(t)huis. Een initiatief waarmee ze aan de slag gaan om het verborgen leed in de gemeente aan te pakken.
soort signalen die iedereen oppakt,
maar waar velen kiezen er niets mee
te doen. Wij willen mensen meer
bewust maken van deze signalen en
ze samenbrengen om hier iets aan te
doen. We leven tegenwoordig allemaal steeds meer op ons zelf en dat
willen we doorbreken. Zijn er mensen waarvan jij weet of het vermoeden hebt dat ze hulp nodig hebben?
Op wat voor manier dan ook? Bel eens
aan, maak een praatje, wie weet is
er een klik en kun je op die manier al
veel voor iemand betekenen”, vertelt
Lynda.

‘Bel eens aan’

Het idee is vorig jaar december
rond Serious Request geboren, toen
Lynda en Vera merkten dat veel
mensen dezelfde kritiek hadden op
deze actie. Vera: “Op verschillende
plaatsen, vooral social media, zagen
we dat mensen klaagden over het feit
dat ze het jammer vonden dat al dat
geld via het Rode Kruis naar het
buitenland gaat. Dat terwijl er in
Nederland nog heel veel mensen zijn
die het moeilijk hebben. Dat heeft ons
aan het denken gezet en zodoende
zijn we met dit initiatief aan de slag
gegaan.” Vera benadrukt hier overi-

gens wel bij dat ze samen met Lynda
niet tegen goede doelen in het buitenland zijn. “Wij vinden het belangrijk
dat we de mensen in onze eigen buurt
niet vergeten. Er zijn in Nederland
stiekem een hoop mensen die tussen
wal en schip vallen. Die bijvoorbeeld
geen recht hebben op bijstand of een
bezoek aan de voedselbank, maar die
het financieel wel moeilijk hebben.
Of gewoonweg in een sociaal isolement zijn geraakt. Allemaal gevallen
waarbij de mensen zelf niets aan de
situatie kunnen doen”, vertelt Vera.
Lynda haalt een voorbeeld aan

van een vrouw, die door de ziekte van
Lyme moeilijk voor zichzelf kon zorgen. “De ziekte van Lyme wordt door
de Nederlandse staat niet als ziekte
erkent, waardoor ze geen huishoudelijke hulp kreeg toegewezen. Toch was
ze chronisch ziek en had ze moeite
om zichzelf te verzorgen of het huishouden te doen.” Het zijn dit soort
signalen waar Lynda en Vera de inwoners van de gemeente Horst aan de
Maas meer bewust van willen maken.
“Achter iedere deur zit een verhaal
verscholen, waar meer aan ten grondslag ligt”, vertelt Lynda. “En het zijn dit

Iedereen kan Het Goede Buur(t)
huis inschakelen om een voorstel te
doen hoe iemand ondersteund of
geholpen kan worden. Lynda: “Via een
aanvraagformulier kan een aanvrager
iemand aandragen om in het zonnetje gezet te worden. Ze moeten
ons dan wel wat informatie geven
waarmee we kunnen werken, zoals
bijvoorbeeld wat de relatie is tot de
betreffende persoon, de thuissituatie
en een voorstel voor de wens. Er moet
wel al duidelijk een connectie gelegd
zijn, van waaruit wij verder kunnen
werken.” Het moet een verrassing
blijven en aan alleen geld geven doen
ze niet. “Daar zijn de meeste mensen niet mee geholpen”, vertelt Vera.
“Denk meer aan een fiets, hulp in de
huishouding, kappersbezoek, dagje
weg met de kinderen of gewoonweg
aandacht. Aan de hand van het geld
dat we binnenhalen uit donaties en de
hulp van sponsoren kijken we wat we

dan kunnen betekenen.”
Op Zondag 16 december komen
alle aanvragers, wensontvangers
en eventuele sponsoren samen in
Het Goede Buur(t)huis. Op deze dag
worden dan alle wensen uitgereikt.
“Dat krijgt dan een fysieke locatie,
maar we moeten alleen nog even
kijken hoe groot het wordt en waar
dat kan. Dat is afhankelijk van de
respons op deze actie. De bedoeling is dat Het Goede Buur(t)huis in
Grubbenvorst komt te staan. We gaan
dan publiekelijk niet dieper in op de
reden van de aanvraag, maar op deze
manier willen we de mensen die het
zwaar hebben in het zonnetje zetten.
Niemand hoeft de inhoudelijke reden
te weten. Mensen het gevoel geven
dat ze niet alleen zijn en dat er andere
mensen zijn die hen willen helpen”,
geeft Lynda aan. Uiteindelijk wordt
er nog een knipoog gemaakt naar
Serious Request. Vera: “Veel mensen
klagen over Serious Request en met
dit platform bieden wij de inwoners
van Horst aan de Maas een manier
om zelf iets voor de eigen gemeenschap te betekenen. Mensen kunnen zelf bepalen waar het geld naar
toe gaat en er zelf iets aan doen.
Familie, vrienden, kennissen, collega’s,
buren. Kijk om je heen en neem zelf
je maatschappelijke verantwoording.
Verbeter de wereld, begin dicht bij
huis,” Aanvragen van wensen kunnen
tot en met 30 september ingezonden
worden. Kijk voor meer informatie
over de actie op www.facebook.com/
goedebuurthuis
(Foto: Judith Wagemans)

10 T/M 13 AUGUSTUS 2018

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

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

BARBECUE
COMPLEET
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Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!

WWW.ROZENDORP.NL

ROZENDORP LOTTUM
FACEBOOK.COM/ROZENDORP

INSTAGRAM.COM/ROZENDORPLOTTUM
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Lezen is een belangrijk deel
van opvoeden’
Van de inwoners uit Horst aan de Maas
laat 23 procent weten bereid te zijn meer
abonnementsgeld te betalen om de bibliotheek in stand te houden. Een ruime 36
procent is het daar mee oneens en 31 procent
blijft neutraal. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
BiblioNu heeft te kennen gegeven te kampen met oplopende tekorten in haar financiële
administratie. Een idee om dit aan te pakken
zou kunnen zijn door meer abonnementsgeld
te laten betalen.In totaal geeft 23 procent van
de inwoners aan hiertoe bereid te zijn. Reden is
vooral dat ze de bibliotheek absoluut niet kunnen missen. Er werd voorgesteld om de jeugdleden een klein bedrag te laten betalen. “Als alle
jeugdleden een klein bedrag betalen, zijn we
misschien al een heel eind”, is een reactie. De
mensen die het niet met de stelling eens zijn,
zijn vooral van mening dat het verhogen van

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet niet
10% Eens
23%
Oneens
36%
Neutraal
31%

‘Meer
abonnementsgeld
betalen om bieb
in stand te houden’

22 procent het oneens met deze stelling. Zij vinabonnementsgeld niets oplost. “Mensen hebbe
een e-reader waardoor er steeds minder gebruik den dat de gemeente niet de morele plicht
heeft om dit probleem op te lossen. “Als de
wordt gemaakt van de bibliotheek”, is één van
de geluiden. Daarnaast zijn veel mensen geen lid bibliotheek geen werkend businessmodel heeft
dan is het niet aan de burger om hiervoor op
meer van de bibliotheek en vinden ze het niet
te draaien”, vertelt een
meer van deze tijd.
‘De bieb is essentieel voor het
persoon.
Ook vroeg
gemiddelde opleidingsniveau’
TipHorstaandeMaas of de
Daarnaast had
inwoners van Horst aan
24 procent van de res‘Een boekenwagen die
de Maas de gemeente
pondenten ‘de gouden
langs de dorpen gaat’
moreel verplicht vinden
tip’ voor de bibliotheek.
om de bibliotheek finanEen aantal van deze tips
‘Het is niet aan de burger om
cieel te ondersteunen.
zijn: culturele bijeenhiervoor op te draaien’
Van de respondenten
komsten organiseren,
was 54 procent het hier mee eens. De reacgoedkopere huisvesting en met vrijwilligers
ties zijn: “Zien lezen doet lezen; de bieb moet
gaan werken.
blijven ook al maakt niet iedereen er gebruik
TipHorstaandeMaas is een samenwerkingsvan. De bieb is essentieel voor het gemiddelde
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
opleidingsniveau.” En “Lezen is een belangTopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelrijk deel van opvoeden, dat mag de gemeente
den voor de volgende enquête,
zeker aanmoedigen.” Van de inwoners is
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 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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Horst aan de Maas heeft een klimaatakkoord nodig
Droogte en warmte. Je kunt geen krant openslaan of journaal kijken
of het gaat er over. Als het komend weekend droog blijft sneuvelt zelfs
het record van 1976. Dan is deze zomer de droogste ooit gemeten tot op
dat moment. Naast dat velen blij zijn dat het lekker weer is in de vakantie, kan de droogte enorme negatieve consequenties hebben.
Beekjes, poelen en vennen vallen droog, met als gevolg dat vee,
vissen, padden en kikkers het zwaar
hebben en zelfs door de droogte
bezwijken. Maar ook oogsten van
landbouwers hebben het zwaar

en mogen in sommige gevallen als
verloren worden beschouwd. En wat
te denken van ouderen die te weinig drinken en in serieuze gezondheidsproblemen kunnen komen door
de warmte. Laten we stoppen met

klimaatveranderingen te ontkennen
en deze droogte zien als de zoveelste
waarschuwing. Een waarschuwing dat
we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om
klimaatverandering. Op de website
www.klimaatakkoord.nl zien we hoe
de landelijke politiek de klimaatdoelstellingen van Parijs wil gaan halen.
Maar ook wij als Horst aan de Maas
hebben dat akkoord onderschreven.
Dus ook wij als Horst aan de Maas

hebben een verantwoordelijkheid.
Want ook de oogsten van onze boeren,
onze flora en fauna en onze ouderen
hebben baat bij het uitvoeren van het
klimaatakkoord. Dus niet afwachten
tot het volgende weerrecord, maar als
overheid, met het bedrijfsleven en de
inwoners, aan de slag met onze eigen
klimaatdoelstellingen in ons eigen
Green Leaf klimaatakkoord.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Veilig in Horst aan de Maas
Vraag aan mensen afkomstig uit oorlogsgebieden wat er zo fijn is in
Horst aan de Maas en zij zullen zeggen dat dit het veilige gevoel is dat zij
hier ervaren. Kinderen die gewoon buiten kunnen spelen, naar school
gaan en ouders die kunnen werken aan hun taal, werk of opleiding.
Voor de hier geboren en getogen Nederlander is dat zo vanzelfsprekend.
Het waarborgen van veiligheid voor de burgers is een overheidstaak. Zichtbaar zijn het
ambulancepersoneel, de brandweer
en de politie.

Veel minder zichtbaar is de veiligheidsregio, de organisatie die zich
richt op preventie van ziekten (denk
aan de consultatiebureaus en de
reizigersvaccinatie), rampenbestrij-

ding, brandpreventie en brandweer.
Onlangs kwam het teleurstellende
bericht van het ministerie dat de
regio Limburg veel minder extra
agenten krijgt dan gehoopt. Vooral in
vergelijking met andere delen van het
land lijkt Limburg er bekaaid vanaf te
komen. Reden voor de SP-fractie in
de gemeenteraadsvergadering van
3 juli. om actie te vragen, door middel van een motie. De motie werd
door de hele raad ondersteund.

Er komt een brief van de
gemeente Horst aan de Maas met de
vraag om meer agenten en de burgemeesters in Limburg gaan samen een
vuist maken richting de minister met
als doel dat er toch meer extra agenten richting Limburg komen. Een fijne,
gezonde en veilige omgeving, dat
willen we toch allemaal.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas
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Bespreking poll week 28

Lokaal politiebureau hoort juist vaker open te zijn
Een zeer ruime meerderheid van 91 procent is het er over eens dat
het lokaal politiebureau juist vaker open hoort te zijn. Onlangs kondigde
het politieteam van Horst aan de Maas en Peel en Maas aan dat ze de
openingstijden op elkaar afstemmen. Het bureau in Horst is geopend op
maandag, dinsdag en donderdag en Peel en Maas is dan geopend op
maandag, woensdag en vrijdag. Ze vormen samen één regio, dus als op
donderdag het ene bureau niet open is, kun je hoe dan ook op het andere
terecht voor aangiften, meldingen en dergelijke zaken. De mensen die
het eens zijn met de stelling, vinden dat er ook gedacht moet worden aan

de ouderen, die niet zo gemakkelijk telefonisch of digitaal aangifte doen.
Daarnaast voelt het ook gewoon beter als je voor een kwestie die speelt in
Horst ook in Horst kunt aankloppen, in plaats van dat het op de stapel in Peel
en Maas terechtkomt, vinden zij. Toch blijft er een aantal van 9 procent over
dat het oneens is met de stelling, omdat er tegenwoordig ook steeds minder
mensen daadwerkelijk naar een politiebureau gaan. De politie kan zich op
deze manier bezighouden met datgene waarvoor ze is opgeleid. Er wordt al
jaren geroepen dat er meer blauw op straat moet komen, dus het wordt tijd
dat dat er ook komt, is deze groep van mening.

In de zomervakantie
horen geen beeldschermen thuis
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben afgelopen week laten
weten dat ze twee of drie schermloze weken inlassen voor hun dochters en voor
henzelf. Dit met de insteek om te voorkomen dat ze gedurende de zomervakantie
de hele tijd aan telefoon, tablet of ander soort beeldscherm gekluisterd zitten.
Dit doen ze blijkbaar al meerdere jaren, wat als resultaat heeft dat ze sneller als
gezin een bordspel spelen of na het eten wat langer aan tafel blijven zitten en
napraten. Hier mogen meer mensen een voorbeeld aan nemen. Tegenwoordig
zijn we zo gewend aan het gebruik van onze telefoons en tablets, dat we ook
maar bij kleinste beetje verveling al naar de telefoon grijpen, om vervolgens
weer over dezelfde posts op Facebook te vegen. Volgens een deskundige moet
deze verveling juist omarmd worden, want juist daardoor ontstaan creativiteit

en initiatief. Vooral kinderen moeten weer herontdekken dat ze zich ook zonder
beeldscherm prima kunnen vermaken. Maar aan de andere kant is het niet langer
realistisch om tegenwoordig nog zonder beeldscherm te leven. Als je dit aan je
kinderen oplegt, moet je als ouder dan ook consistent zijn en hier in mee gaan.
We lezen er de krant op, checken onze e-mails, maken foto’s, houden contact via
berichtendiensten als WhatsApp, noem het maar op. Waar trek je de grens? Mag
de telefoon dan ook niet meer opgenomen worden? Mogen foto’s dan nog wel
gemaakt worden en moeten de berichtjes genegeerd worden? Daarnaast wordt
het je als ouder niet in dank afgenomen als je besluit ‘cold turkey’ te stoppen met
de telefoons en tablets in het huishouden.
In de zomervakantie horen geen beeldschermen thuis. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29) > Bedrijven horen maatregelen te nemen bij een hittegolf > eens 89% oneens 11%

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

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

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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Helder. Open. Actief.
Op vrijdag 6 juli waren we als CDA-vereniging te gast in Villa Flora.
Een gezellige en informele bijeenkomst om samen de vakantieperiode in
te luiden.
Tijdens een boeiende rondleiding
over de Brightland Campus Greenport
Venlo vertelden directeur Saskia
Goetgeluk en sitemanager Brigitte de
Haan enthousiast over de plannen en
ontwikkelingen van deze campus.
Een geweldige (netwerk)locatie met
veel bedrijvigheid in en rondom het
statige Villa Flora. De sfeer in dit
glazen gebouw is het best te
omschrijven als: helder, open en
actief. Een plek waar je energie voelt
én krijgt. Iedereen mag er binnenlo-

pen om elkaar te ontmoeten, kennis te
delen en te ondernemen. Het is
indrukwekkend om te zien hoeveel
bedrijven, universiteiten, scholen,
ondernemers elkaar hier gevonden
hebben. Er wordt samen gewerkt aan
samenwerken. Ons gemeentehuis is
ook zo’n plek waar iedereen binnen
mag lopen om elkaar te ontmoeten,
kennis te delen en te ondernemen.
Ook hier wordt samen gewerkt aan
samenwerken door burgers,
gemeente, het College van B&W en

gemeenteraad. Open en actief. Ook
aan helderheid wordt gewerkt. Op 21
augustus is namelijk de eerste raadsavond nieuwe stijl. Een meer open
vorm van vergaderen met meer
inbreng voor de burgers (zie: HALLO
21-06-2018). Met slechts drie raadsvergaderingen op mijn naam, mis ik de
(voor)kennis en zijn zaken niet altijd
helder. Dus ik kijk ernaar uit met deze
nieuwe stijl aan de slag te gaan.
Samen werken aan een heldere
samenwerking. Voor een krachtig Horst
aan de Maas met een gezonde blik op
de toekomst. Helder. Open. Actief.
Marian Gubbels,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Ode aan
de man
De man is de afgelopen
tijd niet heel goed in het
nieuws geweest. De #MeToobeweging gooide roet in het
eten van de mans reputatie.
En ik ben ervan overtuigd
dat #MeToo een goede ontwikkeling is. Als studente die
regelmatig de nodige feestjes
bezoekt, herken ik de manier
waarop mannen soms met
vrouwen om denken te mogen
gaan wel. Een paar weken
geleden ging ik met mijn vriendinnen een dagje naar de
Zwarte Cross in Lichtenvoorde
en waren mijn billen tot twee
keer toe het slachtoffer van
ongevraagde knijperij. En dat is
dan nog relatief onschuldig.
Toch vind ik het te kort door
de bocht om het gehele mannelijke geslacht hier op aan te
kijken. Dé man als individu
bestaat niet en dit soort gedrag
valt niet te generaliseren. Ik kan
na mijn ervaring op de Zwarte
Cross niet zeggen dat de mannen daar per definitie billenknijpers zijn. Dat zou niet eerlijk
zijn, want naast die paar rotte
appels die de reputatie van de
man finaal naar de filistijnen
helpen, waren er op de Zwarte
Cross ook tal van andere mannen.
Ik denk aan het mannelijke
duo dat tijdens de moshpit van
rockband Volbeat voor ons ging
staan om de klappen op te
vangen. En aan de vriendengroep waar we ontzettend mee
hebben gelachen in de
Megatent. En dan heb ik het nog
niet eens gehad over de twee
mannen die ons midden in de
nacht op kwamen halen in
Lichtenvoorde om ons weer
veilig terug naar Horst aan de
Maas te brengen.
Als je dan toch wilt generaliseren, doe het dan goed. Gooi al
die goede appels bij de rotte en
ach, die hele man is zo slecht
nog niet.
Aniek
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aan
Elsemieke Hoeijmakers

Leesvrees
Als ik nu tegen mensen
zou zeggen dat ik lezen
eigenlijk best leuk vind, zou
de meerderheid me in mijn
gezicht kunnen uitlachen.
Zo heb ik dat dan weer als
mensen zeggen dat ze dansen
leuk vinden.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Elsemieke Hoeijmakers
Sevenum
14 jaar
Dendron College

Wat was je eerste gedachten toen je
vanmorgen opstond?
Yes, weer een dag dichter bij de
vakantie naar Spanje. We gaan dit jaar
al voor de zesde keer naar Calahonda
en nog steeds vind ik het super leuk.
Elk jaar verzinnen we weer nieuwe,
leuke uitstapjes en je kunt er ook goed
snorkelen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik 30 jaar willen zijn, omdat
ik graag dokter wil worden en op
mijn dertigste ben ik dan ongeveer
klaar met leren. Ik kan dan eindelijk met mijn droombaan beginnen.
Misschien heb ik dan ook al kinderen.
Dat lijkt me ook erg leuk.
Wat is het engste dat je hebt
meegemaakt?
Het engste wat ik heb meegemaakt is
het auto-ongeluk. Ik zat beklemd in de
auto en de airbag begon helemaal te
roken. Er was toen best veel paniek.
Daarna moest ik met spoed met de
ambulance naar het ziekenhuis. Het is
nu al 4,5 jaar geleden en nog steeds
moet ik hiervoor revalideren.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Als ik terug denk aan de ‘rooje uurkes

zitting’ van groep 8 op mijn basisschool De Horizon. We deden toen
een optreden met groep 8 van Grease.
Dat was zo mooi. Onze juffen kregen
zelfs tranen in de ogen.
Wat zou je nooit weggooien?
Het knuffeltje dat ik van juf Marian
gekregen heb. Ik heb het knuffeltje gekregen toen mijn klas op
bezoek kwam na mijn auto-ongeluk.
Juf Marian rook altijd heel lekker en
die geur ruik ik nu nog steeds een
beetje als ik nog soms aan dat knuffeltje ruik, ook al is het knuffeltje al best
vaak gewassen.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb twee favoriete hobby’s, namelijk voetballen en als scheids langs de
kant staan bij voetbal. Ik fluit zaterdag in de ochtend meestal de jongere
teams. Zelf speel ik dan in de middag
voetbal bij Sparta ‘18. Ik speel in een
meidenteam en doe dit met veel plezier. Dit seizoen zijn we zelfs kampioen geworden en hebben we de halve
finale van de beker bereikt.
Wat is je droombaan?
Ik wil al mijn hele leven arts worden.
Dat komt ook doordat ik zelf altijd veel
in het ziekenhuis kwam en nog steeds
kom. Ik weet alleen nog niet welk specialisme, maar daar kan ik nog wat
jaartjes over nadenken.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb twee grote voorbeelden:
Lieke Martens en Björn Kuijpers.
Dat zijn twee voetballers en ik zou

graag net zo ver willen komen als dat
zij zijn gekomen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik een
doorzetter ben, omdat ik na mijn
auto-ongeluk veel keuzes heb moeten maken en nu nog steeds. Maar ik
ga er wel elke keer voor en ik probeer
overal steeds het beste van te maken.
ook al zijn al die aanpassingen niet
altijd even leuk. Mijn slechtste eigenschap is dat ik een tikkeltje eigenwijs
ben. Dit kan soms goed uitpakken,
maar soms ook niet.
Hoe heb je je beste vriendin leren
kennen?
Mijn beste vriendin, Pam en ik, hebben elkaar bij de kinderopvang ontmoet. We waren toen nog niet meteen
beste vriendinnen, maar vanaf groep 0
werden we al snel beste vriendinnen.
Ze is nog altijd mijn beste vriendin, we
zijn nooit meer uit elkaar gegaan.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind eerlijkheid het belangrijkste
in een goede vriendschap, omdat je
zo goed op elkaar kunt vertrouwen.
Eerlijkheid duurt nou eenmaal het
langst.
Hoe wil je graag dat andere jou zien
als ze je voor het eerst ontmoeten?
Gewoon zoals ik ben, dus spontaan en
open. Ik vertel thuis altijd heel veel.
Beter gezegd, echt alles. Mijn moeder
wordt soms gek van mij.

Welke grote beslissing heb je ooit
genomen?
Mijn grootste en ook wel meest pijnlijke beslissing die ik ooit heb genomen is om van turnen afscheid te
nemen. Ik turnde bij de selectie maar
door de schouder-nekblessure die
ik aan het ongeluk heb overgehouden, kon en mocht ik dat niet meer
doen. Ik vond dit erg jammer, want ik
turnde al van kleins af aan. Nu doe ik
dus voetballen. Dit vond ik ook altijd
al een leuke sport. Voetballen kan ik
dankzij het tapen en vastzetten van
mijn schouderblad en een aangepaste
brace. Maar ondanks dat is het voor
mij nog best wel zwaar.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Het meest emotionele moment in mijn
leven is dat mijn opa en oma beide in
drie maanden tijd zijn gestorven. In
diezelfde periode liep mijn broertje
ook nog een ernstige hoofdwond met
infecties op. Hij moest toen heel vaak
naar het ziekenhuis. Die periode vond
ik erg pittig, ik viel van het ene emotionele moment in het andere.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben een optimist omdat ik altijd
positief blijf denken. ik denk ook dat je
hiermee het verst komt en het meest
bereikt in het leven. Het heeft geen
zin om altijd te denken wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Met optimisme maak je ook andere mensen
blij en vrolijk.

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

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Ik heb het dan wel een
aantal jaren geprobeerd, maar
toen ik mezelf terug zag op
video, moest ik ook wel mijn
best doen om mijn lach in te
houden. Maar ik wil het nu even
niet over mijn talent voor
dansen hebben. Ik denk zelf dat
mensen een hekel hebben
gekregen aan lezen doordat ze
het vaak als straf zien.
Op school moesten we altijd
verplicht aan het begin van de
les lezen, zo was dat ook op de
basisschool heel veel.
Om eerlijk te zijn had ik er dan
ook niet heel veel zin in.
Maar als ik dan in de avond
moest gaan slapen, had ik er
opeens wel veel zin in om even
een boek erbij te pakken. Je kon
dan even ontsnappen aan de
werkelijkheid. Niet dat de
werkelijkheid zo slecht was,
maar ik vond het altijd wel fijn.
Ik kon een dik boek altijd wel in
vier dagen uit hebben.
Sinds ik naar de middelbare
school ga, heb ik amper nog
een boek gelezen. Na een
schooldag is het Netflix en je
huiswerk zo lang mogelijk
uitstellen totdat je het wel moet
maken. Zo kom je ook niet meer
aan de tijd om te lezen. Nu het
zomervakantie is, heb ik die tijd
wel weer. Dan kan ik een hele
middag in een boekenzaak zijn
om uiteindelijk een paar boeken
uit te zoeken en ze op vakantie
te lezen of tijdens de lange
autorit naar een ander ver land.
Dan vliegt de tijd zo voorbij.
Lezen is uiteindelijk ook heel
handig voor later. Je moet het
overal.
Liefs, Iris
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Een ﬁetstocht voor 55-plussers in de gemeente Horst aan de Maas!

Fietstocht Beleef de Dag 2018

De ﬁetstocht vindt plaats op woensdag 12 september. De route is ca. 46 kilometer lang.
Er zijn twee startplaatsen:

Tips en opmerkingen

Organisatie

Deelname is op eigen risico. Zorg dat uw ﬁets in

Werkgroep Beleef de Dag, waarin

orde is. Neem eventueel uw accu-oplader mee.

vertegenwoordigers van de KBO’s Horst en

Neem de verkeersregels in acht en volg strikt

Sevenum, de Zorggroep en de gemeente Horst

de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

aan de Maas.

Let op de weersverwachting en pas daar uw

Voor informatie kunt u contact opnemen met

kleding op aan.

Huub Raassens, telefoon 06-53936906.

1. De Witte Hel, Dijkerheideweg 4, Horst.
Starttijd tussen 09.30 en 11.00 uur.
2. De Torrekoel, Meerweg 11, Kronenberg.
Starttijd tussen 10.00 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

• Lottum

is muziek. Op ﬁnishplaats De Witte Hel is na

Gemeenschapshuis Smetenhof

aﬂoop muziek en gezelligheid.

Di. 28 aug. van 10.00-11.30 uur.
Info: Anita Meelkop, 077-4632338

wordt verzorgd door Team Sport aan de

KBO-ruimte Mgr. Jenneskensstraat 7.

Nationaal Hitteplan

Maas. Op enkele plekken op de route

Ma. 3 sept. van 10.00 - 12.00 uur.

Heel Nederland heeft inmiddels vakantie. De zomer laat zich al enige tijd gelden.

wordt er aandacht besteed aan het thema.

Info.: Jan Engels, tel.: 0478-691808.

Bij ons beweeg je mee!
Het thema “Bij ons beweeg je mee!”

• Meerlo

Deelnemers kunnen zelf meebewegen!
• Melderslo

De komende dagen wordt het extra warm.

verzorgingshuizen. Extra alertheid kan

Daarom activeert het Rijksinstituut voor

gezondheidsproblemen door het warme weer

Inschrijven

MFC De Zwingel, di. 28 aug. van 10.00 -

volksgezondheid en milieu (RIVM) het

beperken. Ook de zonkracht is de komende

De inschrijving begint op 1 augustus. Voor het

12.00 uur, do. 30 aug. van 10.00 - 12.00 uur.

Nationaal Hitteplan. Daarmee roept het RIVM

dagen hoog. De huid kan dan snel verbranden.

aanmelden is geen aanmeldkaart nodig. Wilt u

Info.: dhr. L. Jenniskens tel. 077-3982475.

op extra goed te zorgen voor kwetsbare

meeﬁetsen, dan kunt u zich aanmelden op de
volgende plaatsen, tegen betaling van € 6:

• Meterik

mensen, zoals ouderen, chronisch zieken,

Kijk voor meer informatie op de website van

mensen met overgewicht en mensen in

het RIVM (www.rivm.nl).

MFC de Meulewiek, woe. 22 aug. van 13.30 • Gemeentehuis Horst aan de Maas
Tijdens kantooruren. Inschrijven kan hier van

14.30 uur. Info: Henk Smeets,
tel.: 077 - 3988895.

1 augustus tot 8 september.
• Sevenum
• America

KBO-ruimte De Wingerd. zo. 5 aug. van

Ger Cuppen, Kabroekstraat 31, America,

10.30 - 12.00 uur. wo. 15 aug. van 10.00 -

tel.: 077 - 4641938. 16 t/m 31 aug. dagelijks

12.00 uur, zo. 26 aug. van 10.30 - 12.00 uur,

(voormiddag).

vr. 31 aug. van 14.00 - 16.00 uur.

Bekendmakingen

Info.: Piet Thijssen, tel. 077-4671545
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

• Broekhuizen
Gemeenschapsruimten Naesenhof,

Bij de inschrijving dient u het inschrijfgeld van

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

do. 30 aug. van 11.00 - 12.00 uur.

€ 6 contant (liefst gepast!) te betalen. U ontvangt

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

Info: Mien Colbers. Tel.: 077 - 4632139

dan het Beleef-de-dag-koeltasje 2018. Deze tas

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

is op 12 september het startbewijs.
• Griendtsveen
Arnold Buijs, Pastoor Hendriksstraat 23.

Scootmobielen

Tel.: 0493-529351 of 06-27104170.
Op afspraak, vanaf medio aug. tot 2e week sept.

De route is helemaal met de scootmobiel te

• Grubbenvorst

America

Kronenberg

Sevenum

Zwarte Plakweg 21

Travers ong.

Midden Peelweg 3

Peelstraat, Travers,

Vinkepas 16

Schorfvenweg

Zeesweg 7

rijden. U dient er wel zelf van overtuigd te zijn

Broekhuizenvorst

dat u en uw scootmobiel in staat zijn om de

Zeelberg-noordzijde

route van ruim 46 km te volbrengen. Op de

Broekhuizerweg 38

Siberiëweg 5
Lottum

Dorperdijk 14

Stokterweg 9

Klaver 3 (tussen

KBO-ruimten Grootoord, Zumpel 34.

route zijn oplaadpunten. Deelname is op eigen

Woe. 22 aug. van 18.30 - 20.00.uur.

risico. In geval van nood kunt u natuurlijk altijd

Evertsoord

Zandterweg 37

Zo. 2 sept. van 10.00 - 11.30 uur. Info: Sjef

contact opnemen met de organisatie.

Maasduinenweg 1

Kaldebroek 1e

Sijben, tel. 077-3662055 of 06-81184322.
• Hegelsom

Bus

Hegelsom

Kunt of wilt u niet ﬁetsen, maar wilt u deze dag

Bosstraat ong.

Grubbenvorsterweg,
Greenportlane en spoorlijn)

Centrum Lottum

Venloseweg 28

Meerlo

Swolgen

Heesweg 12

Generaal Dempsystraat 28

Wienes Plaats, Hagelkruisweg 20. ma. 27 aug.

toch meebeleven? Dan kunt u zich aanmelden

van 09.00 - 12.00 uur. di. 28 aug. van 09.00 -

voor de bus. Dat kan van 7 t/m 26 augustus bij

Horst

12.00 uur. do. 30 aug. van 09.00 - 12.00 uur.

Huub Raassens (06-53936906). Iedere dag

Custerweg kv 422 en 423

Melderslo

Tienray

van 10.00 tot 12.00 uur. Afhankelijk van de

Wilhelminaplein 6

Daniëlweg 22

Trambaan 22

aanmeldingen vertrekt de bus vanuit Sevenum

Dijkerheideweg 12

Daniëlweg ong.

Gemeenschapshuis De Torrekoel.

en/of Horst. U wordt daarover later persoonlijk

Custersweg 14 en 16

Do. 30 aug. van 14.00 - 16.00 uur.

geïnformeerd. Het inschrijfgeld betaalt u op

Schoolstraat 51a

Di. 4 sept. van 10.00 - 12.00 uur.

de dag zelf bij het instappen. U ontvangt dan

Melatenweg ong.

Info: Franca Sijbers, 077-4673061.

onderweg de tas met inhoud.

• Kronenberg - Evertsoord
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Oefenwedstrijd

Nipte overwinning
VVV-Venlo tegen
Wittenhorst

Nederlands bokskampioen
gehuldigd in Horst
Bokser Yoan Sanchez Almaguer mag zich na zondag 17 juni Nederlands Kampioen noemen in de klasse tot 60
kilogram. De 33-jarige bokser is voor velen vooral bekend als fulltime bokstrainer bij Energetic Training in Horst,
waar hij op vrijdag 20 juli dan ook gehuldigd werd.

door RKsv Wittenhorst, Piet Nabben
Voetbalclub VVV Venlo uit de eredivisie had in de maand juli haar
tenten opgezet bij Parkhotel in Horst. De gemeente Horst aan de Maas
was uitgekozen tot locatie voor oefenwedstrijden tegen Sparta ’18 uit
Sevenum en SVEB uit Broekhuizenvorst. Op woensdag 18 juli speelde de
Venlose club tegen Wittenhorst uit Horst en wist ze met een nipte score
van 0-1 te winnen.
Het elftal van VVV is in volle
hevigheid bezig om zich klaar te
stomen voor de aanstaande competitie, die weldra gaat beginnen.
De wedstrijden die reeds gespeeld
werden, verliepen voor de
Venlonaren redelijk tot goed.
Overwinningen met dubbele cijfers
waren niet van de lucht.
Wittenhorst was minder voorbereid en moest het doen met een
viertal ingelaste trainingen.
Trainer Ton Kosterman kon niet
aanwezig zijn in verband met vakantie, evenals enkele spelers. Nu stond
Richard Kleuskens voor de groep en
hij had een elftal kunnen opstellen
dat een experimenteel karakter had.
De vele toeschouwers wilden
wel eens zien hoe de Venlose ploeg
eruit gaat zien. Natuurlijk waren de
geel-zwarten beter, maar de oranjemannen lieten zich niet afslachten.
Een gedreven achterhoede en een
prima doelman zorgden ervoor dat
de voorhoede van VVV-Venlo moeilijk een bres kon slaan. Doelman
Sjors Witt was voor de tegenstander
een duidelijke sta in de weg.

Dit vaak tot afgrijzen van de
Venlonaren. Zo brak de rust aan met
een brilstand van 0-0.
Na de pauze werd er aan beide
zijden flink gewisseld. Het spel bij de
professionals werd er toch niet beter
op. Dit was voor met name Nils
Röseler een teken om zijn medespelers het sein te geven de zaken wat
beter aan te pakken. Hij zag met
ontzetting enkele keren dat de
Horster ploeg voor een verrassing
ging zorgen. De wedstrijd leek op
een verrassende gelijke stand te
eindigen, ware het niet dat in de 75e
minuut Christian Kum een verlossende treffer kon aantekenen, 0-1.
In de slotfase kregen Joost van
Rensch en Rob Zanders een mogelijkheid, maar het bleef uiteindelijk
bij deze magere 0-1 overwinning
voor VVV-Venlo. Of de gasten hiermee tevreden zijn, is te betwijfelen.
De spelers van Wittenhorst gaan
weer even pauzeren en gaan zich
dan opmaken voor de wedstrijd van
de TOTO-bekercompetitie uit tegen
Spakenburg. Deze wedstrijd is op
zaterdag 18 augustus om 16.00 uur.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885

Aanwezig voor de huldiging waren
wethouder Alexander Vervoort
namens de gemeente Venlo en Bob
Vostermans namens de gemeente
Horst aan de Maas. Beide wethouders
spraken hun waardering uit voor de
sportieve prestaties van Yoan.
De winst van Yoan was opvallend,

want hij bokst normaal in de klasse tot
56 kilogram. Bij gebrek aan tegenstanders besloot hij in een hogere klasse
te strijden. Yoan Sanchez Algamuer,
geboren Cubaan en al twintig jaar
woonachtig in Limburg, maakte in de
finale op 17 juni het verschil in de
eerste twee rondes van drie tegen

Amine Boudhoum uit Beek.
Daarmee is het de derde keer dat
Yoan Nederlands kampioen is geworden en daarmee heeft hij zijn bokscarrière in stijl afgesloten. In het verdere
bijzijn van familie, vrienden, leden van
Energetic Training en zijn trainer Theo
Mouriadis uit Venlo is Yoan gehuldigd.

Avondvierdaagse door natuur
Sevenum en Broekhuizen
IVN de Maasdorpen organiseert van maandag 30 juli tot en met donderdag 2 augustus weer een
Avondvierdaagse door vier verschillende natuurgebieden onder leiding van IVN natuur- en landschapsgidsen.
Twee van deze wandelingen worden gehouden in natuurgebieden in Horst aan de Maas. Namelijk door Sevenum
en Broekhuizen.

Salon
Edelstenen
Miniset
met alle
Winkel
Etherische oliën
Demeter
parfums
Boeken
Bloesem
remedies
van Mytao
Sieraden
Schüssler celzouten
6 x 1,5 ml

Wereldwijd de eerste parfum met
biologisch Demeter keurmerk.
Minimaal 80% van de ingrediënten
komt uit Demeter bio landbouw!
Gemakkelijk even testen welke
geur het beste bij je past.

€8

,45

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
or
95 -vo
van € 9,
zaterdag
10.00
16.00
16.0

De wandeling door Sevenum
wordt gehouden op woensdag
1 augustus. Deze gaat door de
Elsbeemden en langs de Grote
Molenbeek en vertrekt vanaf de
parkeerplaats aan de Maasbreeseweg
in Sevenum. Op donderdag 2 augustus

wordt er gewandeld in Broekhuizen
langs het Schuitwater. Deze wandeling
vertrekt vanaf de parkeerplaats bij
Theetuin De Roode Vennen aan de
Horsterweg 20 in Broekhuizen.
Op maandag 30 en dinsdag 31 juli kan
er gewandeld worden in Boekeind

langs de Everlose beek en door het
Koelbroek, en in Castenray door de
Castenrayse Vennen. Deelnemers kunnen zelf bepalen op welke avond ze
willen deelnemen. De avonden
starten om 19:00 uur en duren ongeveer twee uur.
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‘Golf is meer dan sport voor ouderen’
Het jeugdteam 1 van De Peelse Golf uit Evertsoord kreeg het onlangs voor elkaar om voor de eerste keer in
de geschiedenis van de club het allerhoogste niveau van de NGF-jeugd competitie te bereiken: de hoofdklasse.
Een prestatie waar de club trots op is, maar waar ook Stijn Smits (19) uit Evertsoord en Hidde Feenstra (19) uit
Venray niet zonder trots over vertellen.

teams uit heel Nederland aan mee.
Het NGF stelt deze hoofdklassen
samen met het idee dat de vijf teams
niet ver hoeven te reizen van elkaar.”

Vijf competitiedagen

Hidde Feenstra en Stijn Smits van het jeugdteam 1 van De Peelse Golf
“Golf is een sport waarbij je
voornamelijk ouderen op de baan
ziet”, vertelt Frans Lammerlijn, van het
bestuur van de Peelse Golf.
“Daarom zijn we extra trots op ons
jeugdteam dat ze deze prestatie
neerzetten en ze zo laten zien dat het
meer is dan een sport voor ouderen.

De hoofdklasse is het hoogste wat je
in Nederland in de golfsport kunt
bereiken.” Hidde vult dit aan: “Een vergelijking met de eredivisie in het
voetbal is wel op zijn plaats, net zoals
de NGF (Nederlandse Golf Federatie,
red.) de KNVB van het golf te noemen
is.” Promoveren is één ding, maar dan

moet het team zich ook handhaven in
de hoogste klasse. En als ze zich weten
te handhaven en uiteindelijk deze
hoofdklasse winnen, betekent dat nog
niet dat ze Nederlands Kampioen zijn.
“Er zijn in totaal vier hoofdklassen in
Nederland voor jeugdteams”, vertelt
Stijn. “Daar doen ongeveer twintig

Melderslose sporttenues
gedoneerd in Madagaskar

Uiteindelijk blijft er per hoofdklasse één winnaar over, die met de
drie andere teams mag gaan strijden
in de kruisfinales. “Dat zijn zeg maar
de halve finale en de finale. Het team
dat de finale wint, mag zichzelf
Nederlands kampioen noemen”, geeft
Hidde aan. Een bijzonder element is
het feit dat ze de sport beoefenen als
team. Andere spelers in het team van
Stijn en Hidde zijn Terry Janssen, Julian
Hectors en Captain, aanvoerder van
het team, Noa Janssen. Begeleider
van het team is Ton Martens. “In het
jaar dat je 21 jaar wordt, mag je nog
deel uit maken van het jeugdteam.
De jongste speler in ons team is 15
jaar”, vertelt Stijn hierover. Ook is het
competitie-element anders dan bij
andere sporten. Stijn: “Als jeugdteam
hebben wij vijf competitiedagen, die
altijd rond juni, juli gespeeld worden.
Er is iedere week één wedstrijd verspreid over vijf weken. Je gaat dan op
bezoek bij vier andere teams en als
je zelf gastheer bent, speel je niet.”
Een competitiedag bestaat in totaal
uit vier wedstrijden, waarbij in de
ochtend twee partijen van 2-tegen-2
gespeeld worden en in de middag
vier individuele wedstrijden gespeeld
worden. “De vijfde man in ons team
is een reserve-speler, voor als iemand

onverwacht uitvalt. Uiteindelijk gaat
het er om dat er je als speler de
bal als eerste en met zo min mogelijk slagen in een hole krijgt. Iedere
gewonnen wedstrijd is 2 punten voor
het team en een gelijkspel is 1 punt
waard”, legt Hidde uit.
Tijdens de promotiewedstrijd op
zondag 8 juli in Biddinghuizen wist
het jeugdteam van De Peelse Golf
de volle twaalf punten binnen te
halen, een score waarmee ze uiteindelijk in 2019 in de hoofdklasse
mogen spelen. Hoe gaan de mannen zich hier op voorbereiden? Stijn:
“Vooral door zelf intensief te blijven
trainen. Ik ben zelf ongeveer vier per
week hier op de golfbaan te vinden,
waarbij ik dan toch ongeveer twee
uur bezig ben. In de winter trainen we vaak meer op techniek en
in het voorjaar meer op prestatie.”
Hidde: “Ik train ongeveer drie tot
vijf keer per week, maar dat is ook
afhankelijk van hoeveel tijd ik heb.”
Golfprofessional Florus Josten is de
aangewezen persoon om de trainingen bij De Peelse Golf te verzorgen
voor het jeugdteam. “De voornaamste training blijft het maken
van vlieguren, veel blijven oefenen, en dat is wat zich ook geloond
heeft in Biddinghuizen”, vertelt hij.
“Ons herenteam heeft daar toen
ook gespeeld, die hebben het niet
gehaald, maar waar het daar fout
ging, is meegenomen door de jeugd.
Dat hebben ze uiteindelijk vertaald
in een overtuigende promotie.”

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

SV Melderslo heeft tenues geschonken aan een jeugdvoetbalteam uit Madagaskar. Jolanda Spreeuwenberg
overhandigde de tenues vanuit de sponsorcommissie van de club. Het jeugdteam van larentsena, gemeente
Ambalavao kreeg deze tenues van de sponsor installatiebedrijf Van de Lisdonk uit Melderslo.

Finale Poels Meubelen
Regio Toernooi
De shirts werden overhandigd in
het gemeentehuis en werden in
ontvangst genomen door de burgemeester. “Normaal gesproken
worden oude shirts ergens op zolder
gegooid maar we wilden ze dit keer
op een goede plek terecht laten
komen. Vandaar dat we er voor
kozen om ze aan dit team in

Madagaskar te schenken”, vertelt
Spreeuwenberg.
“Zonder dat we de taal spraken konden we duidelijk zien dat de
kinderen enorm blij waren met de
tenues”, laat Spreeuwenberg weten.
Het adres hebben ze via een reisbureau gekregen. “Het land behoorde
onlangs nog tot één van de tien arm-

ste landen van de wereld. We willen
in de toekomst wellicht meer gaan
schenken. De kinderen daar hebben helemaal geen geld voor tenues
of wat dan ook. Ze waren dus erg
blij en dankbaar dat wij hen deze
tenues schonken. Het was erg dankbaar om dit voor de gemeenschap te
kunnen doen.”

Op het terrein van de Jeu de Boulesclub in Horst werden van
maandag 16 juli tot en met donderdag 19 juli de voorronden
gespeeld van het Poels Meubelen Regio Toernooi. Hier hadden
136 deelnemers zich voor aangemeld. De veertig besten mocht op
zondag 22 juli de finale spelen. Na vier ronden ging de bokaal
uiteindelijk naar Burkhard Bischofs uit Maasbree, gevolgd door
Frans Pouwels uit Grubbenvorst. Derde werd Chris Michiels uit
Wellerlooi.
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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: Mieke Smits.
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Mieke Smits
GEBOORTEDATUM

09-03-1993
WOONPLAATS

Mieke Smits (25) is dit jaar de
Rozenkoningin tijdens het Rozenfestival
dat van vrijdag 10 tot en met maandag
13 augustus in Lottum gehouden wordt.
In het dagelijks leven studeert ze aan de
Communicatie Hogeschool Arnhem en
Nijmegen. Hierdoor is ze doordeweeks
veelal op haar kamer in Nijmegen te
vinden en helpt ze in het weekend en de
vakanties mee bij de bakkerij van haar
vader in Lottum.
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Lottum
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Rozenkoningin

Rozenkoningin Lottum 2018

<<<Mieke<<<<<<<<Smits<<<<<<<09-03-1993<<<<<<<<Lottum<<<

GEPLUKT Marjet Derix

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.

Ze is opgegroeid in America, maar nu woonachtig in Lottum. Ze werkt als marketingadviseur bij Munckhof Groep en in haar vrije tijd is ze
veel bezig met hardlopen en het organiseren van het Rozenfestival. Deze week wordt Marjet Derix (31) geplukt.
Marjet is geboren en getogen in America.
Daar groeide ze op en heeft ze haar jeugd tot en
met de middelbare school doorgebracht. “Ik ben
met van alles bezig geweest in America. Ik heb
er jaren gekorfbald en de vriendinnengroep van
toen heb ik nog steeds. Ook het grootste deel
van mijn familie woont nog in America, dus ik
kom er nog wekelijks.” Na de middelbare schoolperiode ging Marjet studeren in Breda. “In Breda
heb ik Vrijetijdsmanagement gestudeerd. In het
derde jaar van die studie heb ik een buitenlandstage in Portugal gedaan. Dat was een geweldige
ervaring, zeker gezien het feit dat reizen een van
mijn grootste hobby’s is.” In het laatste jaar van
de studie liep Marjet stage bij Munckhof Groep,
waar ze nu nog altijd werkzaam is. “Ik liep daar
een CRM (Customer Relationship Management,
red.) stage. Na mijn afstuderen kon ik bij
Munckhof blijven werken als medewerker
Marketing en Communicatie. Uiteindelijk ben ik
doorgegroeid binnen het bedrijf tot marketingadviseur en geef ik advies over met name de online
marketing binnen het bedrijf.”
Bij Munckhof heeft Marjet haar huidige
vriend Joris leren kennen. “Eerst waren we
gewoon collega’s maar uiteindelijk zijn we

verliefd geworden”, lacht Marjet. “In 2012 ben ik
naar Lottum verhuisd en samen gaan wonen met
Joris.” Inmiddels wonen Marjet en Joris niet meer
met z’n twee, maar zijn daar Linn (3) en Tom (1)
bijgekomen. Samen onderhouden ze een moestuintje, waar ze hun eigen groente en fruit telen.
“Vooral Linn vindt het heerlijk en ik begin er ook
steeds meer interesse in te krijgen. Het is leuk
om te ontdekken hoe je met je eigen gekweekte
groente en fruit heel veel kunt doen.”
Vanuit haar werk is Marjet terechtgekomen
bij de organisatie van het Rozenfestival in Lottum. “Ik ben voorzitter van de werkgroep PR.
Ik onderhoud het mediacontact en ik stuur het
team aan. Daarnaast hebben we dit jaar weer
een nieuwe Rozenkoningin uitgekozen.” In de
laatste maanden voor het Rozenfestival heeft
Marjet de drukste periode. “Het is belangrijk om
juist dan te zorgen dat er bijvoorbeeld spotjes
online komen en dat we overal in het nieuws
komen. Naast mijn huidige werk ben ik dan echt
de meeste tijd bezig met het festival. Maar naast
dat het veel tijd kost, is het vooral ook erg leuk
om te doen.”
Voor Marjet is ook sporten een belangrijk
onderdeel in haar leven. “Ik heb altijd gekorfbald.

HALLO

Eerst bij Erica dames 1 en later nog een tijdje bij
Oranje Wit en SV Oxalis. Helaas heb ik in 2015
een blessure opgelopen waardoor korfballen
momenteel geen optie is. Hierdoor heb ik mijn
pijlen gezet op het hardlopen.” In het hardlopen
kan Marjet echt haar ei kwijt. “Lekker naar
buiten, lekker rennen en helemaal afgeschakeld
terugkomen. Heerlijk!” Het hardlopen is naast dat
het een hobby is ook echt een passie geworden
voor Marjet. “Als ik twee weken niet heb hardgelopen, dan word ik chagrijnig”, lacht Marjet.
“Dat komt denk ik omdat ik dan te weinig buiten
ben geweest, maar ook omdat ik met hardlopen
even weg kan van alles in het dagelijks leven.”
Naast hardlopen is ook reizen een grote hobby
van Marjet. “Ik kan wel zeggen dat ook dat een
passie is geworden. Het ontdekken van nieuwe
culturen en veel van de wereld zien, dat vind ik
prachtig.” Het meest trots is Marjet op haar reis
door Zuid-Amerika, vlak voor ze verhuisde naar
Lottum. “Toen ben ik met een vriendin in acht
weken Zuid-Amerika rondgereisd, zonder dat we
echt een plan hadden. We waren daar bijvoorbeeld in de winterperiode, maar daar waren we
totaal niet op voorbereid. Toen hebben we de
route van de reis iets moeten aanpassen. Dat was

Als Rozenkoningin bezoek je
verschillende evenementen om het
Rozenfestival te promoten en mensen enthousiast te maken over het
Rozenfestival. Zo was onlangs de
Week van de Potroos in Lottum en
het Rozenfestijn bij de Kasteeltuinen
in Arcen. Het eerste evenement dat ik
bezocht, was de Spargel Umzug in
Walbeck. Hét evenement van de
Spargelköningin, waar ik als
Rozenkoningin op bezoek ging.
Toen we aankwamen in Walbeck
werd ik meteen geïnterviewd in het
Duits. Helaas is mijn Duits niet om over
naar huis te schrijven, dus dit ging een
beetje stamelend en stotterend. Maar
wel met een grote glimlach. Na het
interview begon de optocht en mocht
ik in een koets zitten, versierd met
rozen en met twee zwarte paarden
ervoor. Er stonden voor mijn gevoel
duizenden mensen naar de optocht te
kijken en te zwaaien en ik wist even
niet wat me overkwam. Je maakt het
niet elke dag mee dat er zoveel mensen naar je zwaaien en foto’s van je
maken. Vervolgens heb ik vrolijk naar
iedereen teruggezwaaid en kregen we
na de optocht ‘kaffee und kuchen’ en
werd er gedanst op Duitse
Tirolermuziek. Ik kijk met veel plezier
terug naar deze dag. Ik moet bij elk
evenement nog steeds even wennen
aan het feit dat alle ogen op mijgericht
zijn. Het is best wel bijzonder om te
zien wat een lange rode jurk en een
kroontje doen. Veel mensen zeggen
tegen mij dat ik niet moet vergeten te
genieten tijdens het Rozenfestival.
Dat ga ik ook zeker doen, want voor
dat ik het weet is het Rozenfestival
2018 alweer voorbij en hangen mijn
lange rode jurk en mijn kroontje weer
in de kast.

geen probleem, omdat we nog niks hadden
vaststaan.” Momenteel staat het reizen op een iets
lager pitje, doordat er nu twee kleintjes zijn bij
gekomen. Maar ook met de kinderen wil Marjet
graag nog gaan reizen in de toekomst. “Ik wil heel
graag nog naar Canada. De natuur daar lijkt me
geweldig mooi om te zien. Daarnaast wil ik ook
nog heel graag naar Nieuw-Zeeland, maar dat
doen we pas als Linn en Tom er bewust iets van
kunnen meemaken.” Tot die tijd staan er ook
binnen Europa nog genoeg landen op het lijstje
van Marjet. “Zweden en Ierland zijn landen die me
nu zo te binnen schieten waar ik graag nog heen
zou willen. Europa heeft nog zo veel mooie
plekken waar ik nog nooit ben geweest, daar
kunnen we de komende jaren wel mee vullen.”
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Vakantietip

Split - Kroatië
Al vanaf mijn zestiende levensjaar ga ik met vijf vriendinnen op
vakantie. Onze eerste vakantie samen begon met twee dagen ‘tentpitten’ bij ons in de achtertuin, gevolgd door een bezoek aan de jongerencamping in Renesse. De jaren daarna hebben we enkele zonnige
badplaatsen in Spanje, Portugal en Griekenland bezocht. Maar één
van de mooiste en leukste vakantiebestemmingen was dan toch wel
Split, de grootste Kroatische stad aan de Adriatische Kust.
Split heeft eigenlijk van alles een beetje; een
historische binnenstad met oude stenen huizen,
gezellige winkels en een heleboel restaurants
waar je heerlijk kunt eten. In het oude centrum
van Split, rond het Diocletiaanse paleis, vind je
een heleboel bars en cafés. Na middernacht is het
nog mogelijk om verder te gaan naar de nachtclubs aan het Bacvice strand of één van de
discotheken in Split zelf, waar we ook een aantal
avonden tot in de late uurtjes zijn gebleven.
We sliepen in een appartement van een
Kroatisch gezin, waarbij de mega enthousiaste
eigenaar ons kwam ophalen van het vliegveld. Hij
had meteen al de eerste avond een reservering
voor ons gemaakt in zijn lievelingsrestaurant. Wat
van ons eigenlijk niet had gehoeven, omdat we
het zelf altijd erg leuk vinden om op zoek te gaan
naar hét perfecte restaurantje. Maar we vonden
het zo aardig van hem dat we daar zijn gaan eten
en het was gelukkig erg lekker! Al met al een
zeer geslaagde vakantie.

Blanes, Salou,
Mallorca, Malta, we
hebben samen al veel
bestemmingen
bezocht. Dit jaar gaan
we helaas niet op
vakantie. Het zou dan
onze tiende vakantie
op rij zijn, wat
eigenlijk toch best
wel uniek is. In plaats
van een vakantie,
houden we dit jaar
een groot feest. We zijn
afgelopen jaar allemaal 25 geworden, vandaar
ons zilveren jubileum feest. Ik kijk altijd met een
glimlach terug op onze vakanties, waar we nog
vaak over napraten en een heleboel
herinneringen aan hebben. Hopelijk gaan we
volgend jaar alsnog onze tiende vakantie samen
vieren.

Het Lottums dorpsgevoel
vertaald naar een festival
In Lottum vond van vrijdag 20 tot en met 22 juli bij de Rijhal Hoogveld voor de zesde keer het summerfestival Beatz and Bandz plaats. Een festival
dat naar eigen zeggen van de organisatie ‘het Lottums dorpsgevoel vertaald naar een festival is’. “Ik krijg het vaak van mensen te horen: in Lottum
is het altijd leuk. We slagen er elk jaar weer in om dat gevoel naar een festival om te zetten”, vertelt Minke van Horck namens de organisatie.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde
editie. “Het was de mooiste editie tot nu toe”,
weet voorzitter van de organisatie Rick Peters met
trots te vertellen. “Maar dat zeggen we ieder jaar
weer”, vult secretaris Nick Vergeldt hem lachend
aan. “We hebben tijdens de afgelopen editie het
hele weekend 2.000 bezoekers gehad en daar
mogen we inderdaad trots op zijn. Alles is heel
goed verlopen. Er waren wel wat problemen met
de parkeerplaatsen, maar dat losten de bezoekers
gelukkig zelf op.” Minke, onder andere verantwoordelijk voor de communicatie van het festival,

voegt hier aan toe: “We weten het ieder jaar toch
weer neer te zetten, dankzij onze vrijwilligers.”
Denk hierbij aan mensen die een volle week vrij
pakken om het festival mee helpen op te bouwen,
de mensen die aan de tap meehelpen. “Dat klopt,
dankzij de vrijwilligers leeft het festival echt en
dat zijn dan voornamelijk mensen uit het dorp.
Vriendengroepen, verenigingen, noem het maar
op, praktisch het hele dorp pakt dit mee op. En als
er mensen zijn die dat dit jaar niet doen, dan geven
ze wel aan dit komend jaar te doen”, vertelt Nick.
Minke: “Echt iedereen uit Lottum denkt mee.”

De sfeer en de aankleding is wat het festival
zo uniek maken, volgens Rick. “Wat wij als organisatie vooral willen is de sfeer heel losjes houden.
Mensen mogen zo gek doen als dat ze zelf willen, Wij kunnen daar om lachen of doen gewoon
mee. Het moet vooral leuk blijven”, vertelt hij.
“Daarnaast denk ik dat mensen ook echt voor de
aankleding komen, waarin wij in de afgelopen
zes jaar een heel stuk professioneler zijn geworden. Voorheen stonden de dj’s op een stapel
paletboxen, tegenwoordig hebben ze echt een
uitgebreide en grote stage. Of wat te denken van

de entreehokken die we voor de eerste editie
hadden gemaakt van bouwhekken?” Ook Nick
kan beamen dat het festival er flink op vooruit is
gegaan. “In zes jaar tijd is het bezoekersaantal zo
goed als verdrievoudigd. Op de eerste editie hadden we een simpele barbecue en lagen er championmatten onder de tenten en tegenwoordig
hebben we een grote dance-area, een tent voor
de rock muziek en een tent voor de flauwekulmuziek.” Die laatste is een tent genaamd The Cave,
die op zaterdag open is, waarvoor iedereen
zich van tevoren kon melden om plaatjes te
draaien. Iets wat voor hilarische taferelen zorgde.
Nick: “Die tent stond afgelopen weekend bomvol. De opzet is zeer amateuristisch, de overgangen zijn absoluut niet soepel, maar dat is juist het
leuke daaraan. Hier wordt juist weer totaal andere
muziek gespeeld dan op de andere stages.”
Beatz and Bandz is voor iedereen. Voor jong
en oud is er wel een aansluitende muziekstijl te
vinden. “Onze insteek was een festival neer te
zetten dat voor iedereen toegankelijk is, ongeacht wat voor muziek je luistert”, vertelt Rick.
“En een podium te bieden voor lokale artiesten
en bands”, aldus Minke. Nick: “Ook willen we
de entree zo goedkoop mogelijk houden, omdat
we het drinken anders duurder moeten maken.
We betrekken het hele dorp erbij en weten er
ieder jaar weer een groot dorpsfeest van te
maken. Wie zien al dat ze tegenwoordig van iets
verder weg komen.” Panningen en Meijel zijn
enkele plaatsen die genoemd worden. “We kunnen wel grote namen neerzetten, maar voor ons
staat inderdaad de sfeer voorop”, aldus Nick.
De ambitie is ook niet om veel groter dan nu te
groeien. “We bekijken het per jaar en we hoeven echt geen Pinkpop met grote artiesten te
worden. Andersom lijkt het me veel toffer: om
hier een artiest of band op het festival te hebben
gehad, die over vijf jaar heel groot is geworden”,
geeft Rick aan.
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The Village in
middeleeuwse
ambiance
In de Kasteelruïne in Horst vindt op zaterdag 28 juli The Village
Festival plaats. Hiermee biedt het festival de liefhebbers van elektronische muziek een middeleeuwse ervaring in het voormalige Horster
kasteel. Deuren gaan open om 13.00 uur en sluiten om 01.00 uur.

Bezoekers kunnen zaterdag
genieten van onder meer house,
disco en dancehall die door dj’s van
ver en uit de buurt ten tonele
wordt gebracht. Dj’s als Mina (UK),
Bas Dobbelaar en GIMBRÈRE staan
deze dag op het programma.
Om de ervaring compleet te
maken, is de Kasteelruïne extra

aangekleed met middeleeuwse
elementen, als ridderharnassen,
werktuigen en wapens. De organisatie van het festival is voorbereid
op een warme editie en treft
maatregelen om de bezoekers
verkoeling te bieden. Zo zijn er
waterpunten en wordt er gezorgd
voor genoeg schaduwplekken.

Paleis van de Smaak op
Rozenfestival
Het Rozenfestival in Lottum staat dit jaar in het teken van de smaak van rozen. In het ‘Paleis van de Smaak’
zien bezoekers hoe rozen op diverse manieren bereid kunnen worden. Op zaterdag 11 augustus is TV-kok Nadia
Zerouali, bekend van het KRO-NCRV programma BinnensteBuiten, aanwezig in het Paleis van de Smaak.

Voor haar programma gaat Nadia
altijd op zoek naar bijzondere producten, om ter plekke mee te koken. En
die heeft ze gevonden in Lottum: de
roos. Tijdens het Rozenfestival gaat

deze culinair schrijfster dan ook in het
Paleis van de Smaak koken met rozen
als ingrediënt.
Net als voorgaande jaren is ook
het team van IJssalon Clevers aanwe-

zig. Dit keer niet alleen om ijsjes te
verkopen, maar ook om presentaties
over ijsbereiding te houden. Ook wordt
in het Paleis van de Smaak speciaal
rozenbier gepresenteerd.

Honing op je
boterham
In ’t Zoemhukske in Horst zijn op zondag 5 augustus de verschillende mogelijke toepassingen van honing te proeven. ’t Zoemhukske is
dan open van 14.00 tot 16.00 uur.

Honing is op vele manieren te
gebruiken; puur of in een gerecht.
Ook is het mogelijk om honing op
een boterham te smeren. Denk hierbij aan een boterham met boter en
honing of in combinatie met andere
producten zoals kaas, fruit of paté.

Deze middag zijn de mogelijkheden
uit te proberen en wordt er uitleg
gegeven over hoe honing op de
diverse manieren te gebruiken is.
Ook is het deze middag mogelijk om
de tuin van ‘t Zoemhukske te
bezichtigen.

Toeristentip: Hegelsom
Een tip voor toeristen om te bezoeken in Hegelsom zijn de verschillende grensposten die te vinden
zijn rondom het dorp. Deze posten staan bij de grenzen van Hegelsom en alle letters samen spellen
Hegelsom. Op deze manier kunnen mensen nooit meer het dorp onopgemerkt voorbij gaan. Alle letters
zijn op een bepaalde manier gemaakt dat ze iets vertellen over het dorp Hegelsom. Zo is de letter M van
staal gemaakt en staat het volkslied van het dorp er in geschreven. Ook staat op de H een Haan, het
symbool van Hegelsom. Deze letters zijn bij de in-en uitgangen van Hegelsom te vinden.

z o ndag 2 9 j u l i - ko op z o n dag
h orst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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00
00
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Adver torial

Heidi Holierhoek uit Venray

‘Met MS valt best goed te leven’
In 2011 werd bij Heidi Holierhoek (40) Multiple Sclerose (MS) vastgesteld. Dat had ze
niet echt zien aankomen. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en is Heidi’s situatie, dankzij
medicatie en maatwerkbegeleiding vanuit VieCuri Venray behoorlijk stabiel.

Heidi weet nog exact hoe het destijds
begon: dagenlang een linker slapend been,
daarna een dof gevoel in haar linkerarm en het
linkerdeel van haar gezicht. De huisarts stuurde
haar meteen door naar VieCuri waar een MRIscan 1,5 week later aantoonde dat het om MS
ging. Heidi: ‘Je wereld stort in op dat moment.
Alles glipt uit je handen, ik zag meteen een
rolstoel voor me en had even geen perspectief. Van begin af aan ben ik onder behandeling bij dokter Pop, een geweldige arts en een

fijn mens. Hij staat altijd voor je klaar. Fijn voor
hem dat hij volgend jaar met pensioen gaat.
Ik zal hem erg missen, hoe goed zijn andere
collega’s ook zijn.’
Patiëntvriendelijk medicijn
Hoe gaat het nu? Heidi: ‘Behoorlijk goed
eigenlijk. Zoals alle MS-patiënten heb ik enkele
blijvende klachten: tintelingen, vooral aan de
linkerkant van mijn lichaam, mijn korte termijngeheugen is niet zo goed, ik ben snel moe en

Alex Sanders, leidinggevende Paramedische diensten en
Sportgeneeskunde VieCuri (Venray en Venlo)

Bij Multiple Sclerose (MS) ontstaan ontstekingen in het zenuwstelsel.
Het beschermlaagje rond je zenuwvezels,
myeline, wordt daarbij beschadigd door
aanvallen (schubs, spreek uit: sjoebs) van
je eigen afweersysteem. MS is om die
reden een auto-immuunziekte. Door de
ontstekingen kunnen je hersenen prikkels
en signalen minder goed verzenden naar
bijvoorbeeld je armen en benen. Je wordt
zo minder mobiel.
Er zijn vier hoofdvormen van MS
waarvan Relapsing-remitting MS de
meest voorkomende is: circa 85% van de
MS-patiënten heeft deze variant. Je klachten verlopen hierbij in een golfbeweging:
periodes van aanvallen (relapsing) wisselen af met die van herstel (remitting).
Tysabri werkt goed als ontstekingsremmer, waardoor het lichaam minder
vatbaar wordt voor aanvallen. Bij langdurig gebruik is er een kleine kans op het
ontstaan van PML, een ernstige herseninfectie. Patiënten, ook mevrouw Holierhoek,
worden hier regelmatig op getest.

Alex: ‘Het is gewoon erg leuk en motiverend om een ziekenhuis vanuit diverse invalshoeken te mogen bekijken. Het houdt je fris en
betrokken en je kunt, mede door jouw inzet,
dingen voor elkaar krijgen zoals destijds het
terugbrengen van het aantal verpleegdagen na
een heupvervanging en het slimmer plannen
en afstemmen van onderzoeksmomenten zodat
patiënten in twee sessies klaar zijn in plaats
van zes. Iedereen wordt daar beter van: de patient, zijn naasten en het ziekenhuis.’
Zijn huidige functie is heel breed: onder
de paramedische diensten vallen disciplines

als fysiotherapie en diëtetiek. Bij sportgeneeskunde is er veel aandacht voor snelle diagnoses van (top)sporters. Alex is zelf ook sportief
aangelegd: zijn roots liggen in de acrobatische rock ’n roll, waarin hij jarenlang gekke
capriolen uithaalde. Tegenwoordig is hij nauw
betrokken bij de organisatie van de Venrayse
Singelloop, dit jaar op 7 oktober. Alex: ‘Vanuit
Sportgeneeskunde vinden we het belangrijk
verenigingen in de regio actief te ondersteunen
door voorlichting en stimulering van op gezond
bewegen gerichte activiteiten. De Singelloop is
daar een mooi voorbeeld van.’

Een ouderwetse
mensendokter
en hij gaat
binnenkort met
pensioen
Bijna dertig jaar is Paul Pop inmiddels
werkzaam voor VieCuri. Als neuroloog en
specialist MS/hoofdpijn, migraine heeft hij,
samen met twee collega’s, de zorg over
zo’n 300 MS-patiënten in de regio Venray.
In maart 2019 gaat hij met pensioen.
Het afscheid nemen is al een beetje
begonnen, dat kan niet anders met
patiënten die je soms maar ééns per half
jaar ziet.

stressgevoelig. Ik heb sinds 2011 enkele aanvallen gehad, gevolgd door herstelperiodes.
Deze MS-variant heet RRMS (Relapsing-remitting
MS, zie kader). Sinds vier jaar krijg ik het medicijn Tysabri en daar heb ik veel baat bij. Het is
heel patiëntvriendelijk: eens in de vier weken
ga ik naar de MS-poli en krijg daar een infuus
met wat ik een shotje noem. De dag daarna voel
ik mijn lichaam al aansterken. Ik kom daarom
graag bij VieCuri in Venray. De verpleging is
vriendelijk en behulpzaam, de artsen zijn top,
ze kennen me er goed. En ik zie daar Sonja, mijn
infuusmaatje en vraagbaak! Zij heeft vijfentwintig jaar MS en alles al meegemaakt.’
Heidi leeft verder een vrij normaal leven:
ze is moeder van twee kinderen van 9 en 12
jaar oud, woont in een fijne buurt in Venray en
werkt achttien uur in de week in een bakkerij.
Daarnaast is ze actief voor het Oranjecomité en
de stichting Make a Wish. Heidi: ‘Prachtig werk,
dat veel voldoening geeft.’

‘Regelmatig van functie wisselen
houdt je fris en scherp’
Alex Sanders, opgeleid als verpleegkundige, kent VieCuri van binnen en van buiten.
Hij begon in 1990 als teamleider Hartbewaking/Intensieve zorg en was daarna leidinggevende op onder andere Verpleegafdelingen, de Revalidatie en binnen het Facilitair bedrijf.
In zijn huidige functie geeft hij leiding aan de Paramedische diensten en Sportgeneeskunde
van VieCuri in Venray en Venlo.

Paul Pop, neuroloog en
MS-specialist bij VieCuri
Venray

Pop omschrijft zichzelf als een ouderwetse mensendokter: ‘Patiënten komen bij
mij met heel specifieke klachten. Als arts zoek
je altijd naar de beste behandeling. Maar voor
mij is het sociale aspect ook heel belangrijk: wat doet iemand in het dagelijks leven
en hoe gaat het met hem of haar. Je bouwt
zo niet alleen een band op met je patiënt,
maar je kunt ook betere begeleiding bieden.
Bij mevrouw Holierhoek die zeven jaar geleden vrij plotseling hoorde dat zij MS had, was
dit niet anders.’
Pop benadrukt dat het voor MS-patiënten
heel belangrijk is om vanuit een brede setting
te worden behandeld: ‘De ontwikkelingen
binnen MS gaan heel hard. Elk jaar komen er
medicijnen bij en worden er nieuwe therapieën ontwikkeld. Je moet echt met een
team van artsen zijn om hier het maximale
uit te halen. Bij VieCuri doen we dat goed,
ook door de nauwe samenwerking met het
MS-Centrum in Sittard, waar veel kennis en
ervaring zit.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Agenda t/m 02 augustus 2018
do
26
07

di
31
07

Kermis Melderslo

Zomermarkt Horst

Broodjes bakken

Tijd: 12.00 – 18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Activeer je innerlijke stem

Ezelsmarkt

Optreden DJ Rico

Tijd: 18.30-21.30 uur
Organisatie: Xtra4people
Locatie: St. Odastraat 72, Melderslo

Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Locatie: centrum Sevenum

Tijd: 15.00 uur
Locatie: feesttent bij de kerk Melderslo

vr
27
07

CampZone (t/m maandag 6 augustus)

Open Tuin

Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Fam. Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

za
28
07

The Village

Beachtoernooi, Hot Tub Heroes

Tijd: 13.00 – 01.00 uur
Locatie: kasteelruïne Horst

Tijd: 12.00 uur
Locatie: feesttent bij de kerk Melderslo

Kermis Melderslo

Live in Sevenum: 3OVER!

Handwerkcafé

Tijd: 18.00 – 02.00 uur
Locatie: centrum Melderslo

Tijd: 14.00 – 18.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Tijd: 13.00 - 16.00 uur
organisatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst
Locatie: Kloosterstraat 64, Grubbenvorst

Optreden Banana Pancakes,
Free Record Show

Kermis Melderslo

Avondvierdaagse: Elsbeemden
en Grote Molenbeek

Tijd: 14.00 – 01.00 uur
Locatie: centrum Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: feesttent bij de kerk Melderslo

Optreden De Sparks
Tijd: openingstijden café
Locatie: café ’t Tunneke, Melderslo

zo
29
07

ma
30
07

Tijd: 14.00 – 01.00 uur
Locatie: centrum Melderslo

wo
01
08

Avondvierdaagse: Elsbeemden
en Grote Molenbeek

do
02
08

Zomermarkt Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: parkeerplaats Maasbreseweg Sevenum

Tijd; 12.00 – 18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: parkeerplaats Theetuin de Roode Vennen
Broekhuizen

Optreden The Sunshine Boys,
Ronald Reinhart, Hitmaestro
Tijd: 10.30 uur
Locatie: feesttent bij de kerk Melderslo

Koopzondag

Kermis Melderslo

Locatie: Centrum Horst

Tijd: 14.00 – 01.00 uur
Locatie: centrum Melderslo

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

BEZORGERS
HALLO HORST AAN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in America en Melderslo
voor het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Backyard Trouble 3.0
Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

In Sevenum vond op zaterdag 21 juli aan de Lemmeweg de derde editie van Backyard Trouble
plaats. Waar het festival vorig jaar verzoop in de regen, werd het dit jaar getrakteerd op een zonovergoten editie. Muziek werd verzorgd door onder andere Keezus Christus, Vic Crezée en Luke V. Ook
konden bezoekers genieten van speciaalbier in het speeltuintje. (Foto: Jeroen Vissers)
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
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
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
27 juli t/m 02 augustus 2018
Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
geen Mis
		

Broekhuizenvorst
geen Mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)

Hegelsom
geen Mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Toeristentip: America

Heilige mis

09.00

Een tip voor toeristen om te bezoeken in America is de Kamiël van de Piël. Een kunstwerk gelegen aan de zuidkant van de Zwarte Plakheide. Inspiratie voor dit kunstwerk was de eenzame boom
die vroeger in dit gebied stond. Deze boom had het silhouet van een kameel en werd daarom de
kamelenboom genoemd. Voor de schaapsherders en ander bezoekers vormde deze boom decennialang een oriëntatiepunt op het grote open heide gebied. Kunstenaar Ruud van der Beele vertaalde
de vorm van De Zwarte Plakheide en de boom in het werk bekend als de Kamiël van de Piël.

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

dinsdag
		

Heilige mis

19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
geen Mis
		

Lottum
zondag

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen
Sevenum

Siësta-ticket
entree vanaf 15.00u

26 juli t/m 3 augustus*

ticket ≥120 cm € 1750 | ticket 90 - 120 cm € 1250
*
Woensdag 1 augustus gelden andere tarieven i.v.m. de
Midzomeravond, zie www.toverland.com/midzomeravond

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Ticketverkoop aan de kassa. Voor meer informatie kijk op:

www.toverland.com/siesta

549,-

Laptop / R418UA-EB778T

479,-

Printer / ENVY6230

75,-

*

Tummers

499,-

109,-

WiFi Starter Kit / DEV-9837

129

19,95

12,-

• 32 GB • Handzaam formaat en licht van gewicht • Beveiligde opslag

Startklaar maken
Windows installeren en updates uitvoeren
G-data Internet Security - 1 jaar
HP draadloze muis

INRUILACTIE!
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KOELEN & VRIEZEN

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

* Na €30 cashback via Samsung

USB Stick / HNU202W0320E4

189,• Geheugen 32 GB
• Camera: 8.0 Megapixel
• OctaCore processor
• Scherm 10,1”
• In witte en zwarte uitvoering

Laptop Service Pakket!

279

*

Galaxy Tab A
SM-T580NZAEPHN

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

89,95

• Breidt het WiFi netwerk uit via het stroomnetwerk • Eenvoudige installatie

• All-in-one printer • Printen, scannen, kopiëren, web, foto • Print via WiFi of bluetooth

99

Laptop / 1XN42EAABB

529

• 15,6” • 256 GB SSD • Intel Core i3 • 4 GB RAM • Intel HD Graphics

* Na €15 cashback
via HP

• 14” • 128 GB SSD • Intel Core i3 • 4 GB RAM • Intel HD Graphics 620

529

• 15,6” • 256 GB SSD • Intel Core i3 • 8 GB RAM • Intel HD Graphics 520

IdeaPad 320 / 80XH01NXMH

599

OP=OP!
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Tummers

