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Tijd loopt af voor
H.S.V. Grondel Geduld
Hengelsportvereniging Grondel Geduld Meerlo heeft niets te klagen over de huidige visvijver aan de Peschzijweg in Meerlo. Vanwege de heropening van de Oude Maasarm
is de club echter genoodzaakt een andere locatie te vinden. “We willen duidelijkheid krijgen, want de tijd loopt af”, aldus het bestuur. Lees verder op pagina 07

Inbraak in Horst

Politie lost waarschuwingsschot
bij achtervolging verdachte
De politie Horst heeft zondag 3 augustus een jongen van 16 jaar uit Horst aangehouden op verdenking van
inbraak in een woning.
De jongen wordt ervan verdacht
de nacht ervoor te hebben
ingebroken bij een woning aan de
Willem Alexanderstraat in Horst.
Tijdens de achtervolging had de
politie een waarschuwingsschot
gelost.
De verdachte is gewond aan zijn
voet, waarschijnlijk doordat hij die
nacht door een politiewagen werd
aangereden toen hij plotseling
overstak. Bij de inbraak in de Willem

Alexanderstraat in Horst werd een
autosleutel buit gemaakt.

Kopstoot
De agenten waren in de nacht
van zaterdag 2 op zondag 3 augustus
bezig met het onderzoeken van de
inbraak. De auto, waarvan de sleutels
waren gestolen, stond nog op de oprit
en werd geblokkeerd door een andere
personenauto, omdat de inbreker
mogelijk nog in de buurt was.

Op enig moment zag de politie
buiten een man wegrennen, waarna
agenten de achtervolging hebben
ingezet. Daarbij stak de mogelijke
inbreker onverwachts de weg over.
Hij werd daarbij geraakt door een
politieauto. De agent die toesnelde,
heeft een kopstoot gekregen.
De voortvluchtige man rende daarna
weer verder. Op dat moment heeft
de politie een waarschuwingsschot
in de lucht gelost.

Lezersactie
Klik op de banner op onze website
en maak kans op 1 van de 15 vrijkaarten
voor Beatnight
op 13 september (t.w.v. € 14,50)
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Wethouder zoekt tijdelijke
woonoplossingen voor kleine kernen
Wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas onderzoekt mogelijkheden voor het realiseren van tijdelijke huurwoningen in de kleine kernen van Horst aan de Maas.
Vostermans: “Er is daar een concrete behoefte aan huurwoningen, maar woningcorporaties kunnen de inwoners hierin niet goed tegemoet komen.”
Wethouder Vostermans is sinds kort
bezig met een zogenaamde dorpentour
door alle dorpen van Horst aan de
Maas. Het thema van het project is
woningbouw. In samenwerking met

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
La Providence
flyer voor Broekhuizen(vorst),
Grubbenvorst en Lottum

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren

woningcorporaties heeft de gemeente
tot nu toe in vier dorpen een informatiebijeenkomst georganiseerd over
wonen in het dorp. “Daaruit blijkt dat er
in kleine kernen, zoals Hegelsom en
America, een concrete behoefte is aan
huurwoningen. De woningcorporaties
willen echter geen nieuwe huurwoningen in deze kernen bouwen, omdat het
niet zeker is of die behoefte er over
een aantal jaar nog steeds is. Daarom
ben ik nu zelf op zoek gegaan naar een
andere oplossing om toch invulling te
geven aan de wensen van zowel
ouderen als jongeren en starters die in

een kleine kern een huurwoning
zoeken.”
Een mogelijke oplossing heeft
Vostermans gevonden bij het bouw
bedrijf Neptunus uit Kessel, dat
gespecialiseerd is in tijdelijke en
demontabele bouwtoepassingen
en gebouwen. Vostermans: “Ik
heb inmiddels al twee keer een
gesprek gevoerd met Neptunus en
zij bieden een interessant concept
dat mogelijk een oplossing kan
zijn voor de huurwoningbehoefte
in onze gemeente.” Neptunus kan
huurwoningen bouwen die zo’n 10 jaar

blijven staan en daarna gemakkelijk
te demonteren zijn. Een reguliere
woning daarentegen wordt meestal
voor minstens 50 jaar gebouwd. “Met
deze tijdelijke woningen zouden
huurcorporaties zich geen zorgen
hoeven te maken of er lang genoeg
behoefte is aan de woningen, omdat
ze gemakkelijk weg te halen zijn”, legt
Vostermans uit. In Panningen is op dit
moment een pilot bezig, waarbij de
demontabele huurwoningen gebruikt
worden. “Ik ben op de locatie geweest
en ik was zeer onder de indruk van de
huizen”, aldus de wethouder.

Ook hennepvluchten in
Horst aan de Maas
In de zomer gaat de politie weer op zoek naar hennepplanten. Boeren uit de regio die bang zijn dat in hun
velden hennep tussen de gewassen staat, konden zich aanmelden voor extra controles. Ook Huub in ’t Zandt,
wortelteler in Meerlo, meldde zich uit voorzorg aan.

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands

Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
In het kader van het project Het
Groene Goud, waar de voormalige
politie Limburg-Noord en de LLTB in

2005 samen met de Noord-Limburgse
gemeenten mee begonnen, worden
door heel Limburg akkers vanuit de

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Fotoshoot
voor 1 of 2 personen

€65,00

€24,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

verdachte. Ook wordt met dit project
geprobeerd de criminelen de wind
uit de zeilen te nemen door met de
jerrycans aan te geven welke percelen
extra gecontroleerd worden en hen
dus af te schrikken.” In ’t Zandt heeft
zelf nog geen last gehad van illegaal
geplaatste hennepplanten. “Maar in
mijn omgeving hoor ik het vaak. Ik
weet dat sommige collega’s geïntimideerd werden door de henneptelers en
dat is geen prettige gedachte.”

Ook zelf actie
ondernemen

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

De komende tijd gaat de gemeente
volgens Vostermans twee sporen volgen. “Ten eerste gaan we de komende
tijd verder in gesprek met Neptunus,
maar we gaan ook nog andere alternatieven bekijken. Daarnaast worden
er meerdere informatiebijeenkomsten
georganiseerd in de dorpen en is het
aan de dorpsraden om concreet te
maken wat nu precies de woonbehoeftes zijn van de inwoners van het dorp.
Daar kunnen wij dan verder mee aan
de slag. We zitten nu dus nog midden
in het proces, maar we hopen spoedig
een oplossing te vinden.”

www.halloaanbieding.nl

lucht gecontroleerd. Boeren die lid
zijn van de LLTB, hebben zich in het
voorjaar kunnen aanmelden voor extra
controles. Hun percelen zijn gemarkeerd met oranje jerrycans aan hoge
stokken om criminelen af te schrikken
vanaf de grond en om van bovenaf
zichtbaar te zijn voor de vliegtuigjes. In
heel Limburg hebben zich 250 boeren
aangemeld. Zo’n 1.000 percelen met
voornamelijk maïs en asperges worden
daarmee gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepplanten.
Wortelteler Huub in ’t Zandt (52)
heeft sinds 2001 een wortelbedrijf in
Meerlo. Dit jaar verbouwt hij ook maïs,
een gewas waartussen hennepteelt
vaak voorkomt. Hij vertelt: “Als je je
als teler niet aanmeldt voor de extra
controles, dan kom je misschien in de
problemen als er toch hennep op je
perceel gevonden wordt. Dan is de
eigenaar van de grond vaak de eerste

Sinds de start van het project is het
aantal planten dat is gevonden sterk
afgenomen. Dat meldt Jeroen Achten
van het LLTB. “In de zomer vinden er 2 à
3 controlevluchten plaats. In die gecontroleerde velden vinden we tegenwoordig bijna nooit meer hennepplanten. Nu
de henneptelers niet meer zo gemakkelijk in de maïsvelden terecht kunnen,
merken we wel dat zij steeds creatiever
worden en zich naar andere gebieden
verplaatsen. Hennepplanten in grote
vierkanten tussen het maïs, zoals je dat
een aantal jaar geleden veel zag, komt
nu amper meer voor.”
De boeren die zich hebben aangemeld moeten zelf ook nog wat actie
ondernemen. In ’t Zandt: “We krijgen
oranje jerrycans die we in ons perceel
moeten plaatsen. Daarnaast moeten
we ook twee keer per seizoen al onze
percelen kriskras doorkruizen, om te
controleren op illegale planten.” De
teler is positief over de campagne. “Ik
vind het een lovenswaardig project. Het
resultaat is dat de veiligheid terugkeert
op het platteland en dat is belangrijk.”
Een voorlichter van gemeente
Venlo, de regionale woordvoerder van
het project, laat weten dat er dit jaar
geen nieuwe ontwikkelingen zijn, maar
dat het gaat om een reguliere controle
van politie Limburg. Nu worden de
controles nog uitgevoerd met vliegtuigjes, maar er wordt wel al met drones
geëxperimenteerd. “Daarnaast loopt er
ook een veelbelovende pilot waarbij
hennepplanten worden opgespoord
met een satelliet”, aldus Achten van
het LLTB.
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Doornroosje op Rozenfestival Lottum
Het Rozenfestival in Lottum begint vrijdag 8 augustus en eindigt op maandag 11 augustus. Bram van Lierop (21) uit
Meterik en Lianne Deckers (19) uit Melderslo werken er aan hun afstudeeropdracht voor hun opleiding Bloem en Design
aan het Citaverde College in Horst. Op geheel eigen wijze hebben zij het thema Rozen stelen de show geïnterpreteerd.

Hun uitdaging begint bij Bram. Hij
werd gevraagd om creaties te maken
op het Rozenfestival. “Ze hebben me
benaderd met de vraag of ik de aankleding op het festival kon doen”, vertelt
hij. Bram twijfelde niet lang en vroeg
gelijk zijn klasgenoot Lianne erbij. “We
zitten bij elkaar in de klas en werken op school ook veel samen”, zegt
Lianne. “Ik heb meteen ja gezegd.”

Naast de kleine tegemoetkoming
die beiden krijgen, hebben ze op school
ook geregeld dat ze ermee kunnen
afstuderen. “De opdracht op school
was, kleed een eigen pand aan, help
een bloemist of verzin een ander klein
project. We hebben de aankleding bij
het Rozenfestival opgegeven en dat
heeft onze lerares goedgekeurd”, leggen ze samen uit.

De tekeningen waarop ze hun
plannen hebben uitgewerkt hebben ze
voor zich op tafel liggen. Ze versieren
een oude boerderij langs de kerk in
Lottum.

We stelen de show
“We gaan de show van de rest
stelen”, lacht Lianne. Samen hebben
ze voor een eigen thema gekozen,

Renovatie gymzaal America
De gymzaal aan de Gerard Smuldersstraat in America is de afgelopen weken gerenoveerd. Achterstallig
onderhoud is weggewerkt en het pand is duurzamer, toegankelijker en toonbaarder geworden, zo meldt wethouder
Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas.

“Er was behoorlijk wat achterstallig
onderhoud bij de gymzaal in America”,
vertelt wethouder accommodaties Van
Rensch. “Jaren is er gewacht met het
renoveren van dit pand, omdat de
gymzaal mogelijk betrokken zou worden
bij het toekomstige Gezondheids
centrum in America. Nu is bekend dat
de zaal niet in het Gezondheidscentrum
wordt ondergebracht, kan de gymzaal
los van de realisatie van het Gezond
heidscentrum gerenoveerd worden.”
Eén van de dingen die vernieuwd
zijn, is de entree van de zaal. Het
houtwerk was versleten en de houten
deuren en ramen zijn vervangen door

kunststof exemplaren. Ook het hangen sluitwerk, waaronder de sloten, is
gecontroleerd en vervangen. Daarnaast
zijn de onhandige gemetselde kleedbanken die dwars door de kleedkamers
stonden, gesloopt en vervangen door
bankjes die over waren bij sportzaal De
Stapakker in Sevenum. De oude tegels
uit de kleedkamers zijn vervangen door
nieuwe en de vloer in de zaal is behandeld zodat deze langer mee kan. “We
kunnen wel spreken van een totale
renovatie”, aldus de wethouder.
Met deze renovatie is het pand niet
alleen toonbaarder en beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers geworden,

maar ook duurzamer. De gymzaal is
namelijk beter geïsoleerd: kieren en
gaten zijn gedicht en het enkele glas
is vervangen door dubbelglas. Ook is
er gebruik gemaakt van waterzuinige
closetpotten. De renovatie heeft ongeveer drie weken geduurd en is precies
binnen de bouwvak en de zomerstop
van sportclubs en scholen klaar. De
kosten zijn ruim onder de 100.000 euro
gebleven, mede door het hergebruik
van de kleedbanken van sportzaal De
Stapakker. Van Rensch: “Na de vakantie
kunnen de basisschool en sportclubs
weer voor zeker tien jaar vooruit in het
vernieuwde gebouw.”

namelijk Doornroosje. Met het
spinnenwiel en een met rozen versierd
bed, hebben de twee bloemisten een
scène neergezet. Met hun plek op
het Rozenfestival zijn Bram en Lianne
allebei hartstikke blij. “We liggen lekker
centraal en er komt een bordje van ons
bij te staan. Zo bouwen we toch weer
wat meer naamsbekendheid op”, zegt
Lianne. Ze zouden het heel leuk vinden
als er bekenden kwamen kijken. “Het is
lekker dichtbij dus iedereen die wij
kennen, kan ook komen kijken.”
Lianne en Bram hebben al aan
verschillende wedstrijden rondom
bloemen meegedaan. “We werken al
langer met rozen”, zegt Bram. “We zijn
altijd op zoek naar een uitdaging, dus
voor dit feest werken we ook weer
met nieuwe technieken. Als het even
kan, gaan we ook zelf op pad om naar
andere werken te kijken. Om inspiratie
op te doen.” Stiekem gaat er veel tijd
in hun opdracht zitten. In de opbouw-

week van het Rozenfestival zitten ze
constant op elkaars lip. “We hebben
onderling veel overleg en hebben
samen de bloemsoorten uitgekozen.
We moeten een planning maken,
hebben onze plannen uitgetekend en
we hebben vrijwilligers en materialen
bijeen moeten zoeken”, benadrukt
Lianne.
Begin volgend jaar zijn beide
enthousiastelingen afgestudeerd.
Lianne wil dan naar de Meester opleiding, een soort master in bloemen, in
Den Bosch en Bram wil iets voor zichzelf beginnen. Op het Rozenfestival willen beiden laten zien dat ze zich op een
creatieve manier kunnen onderscheiden van de rest. “We zijn benieuwd
wat mensen van onze werken vinden.”
Lianne en Bram onthullen tijdens
de opbouwweek dagelijks een stukje
van hun project op de Facebookpagina
Bram en Lianne naar de Rozenfeesten
2014.

Vier aanhoudingen
na achtervolging
De politie heeft donderdag 31 juli rond 14.45 uur vier verdachten
aangehouden, nadat deze waren betrapt met een aanhangwagen vol
gestolen goederen. Hoewel de mannen te voet probeerden te vluchten,
konden ze even later alle vier worden ingerekend.
Een 20-jarige en een 45-jarige
man uit Helmond, een man (27) uit
Uden en een 30-jarige man uit Erp
zijn aangehouden op verdenking van
diefstal. De politie kwam bij de
mannen uit na een melding over een
groepje dat zich verdacht ophield bij
woningen in de omgeving van
Maasbree. Agenten zagen het
beschreven voertuig even later bij de
Mommesstraat in Sevenum.
De bestuurder van het voertuig

met aanhangwagen ging steeds
harder rijden en gaf flink gas. De
agenten zetten de achtervolging in.
Op de Industrieweg stopte de auto,
waarna de verdachten wegrenden.
Even later trof de politie de vier aan
in een schuur in de omgeving. Zij
worden verdacht van diefstal van
onder andere diverse gereedschapskisten en gitaren. De politie onderzoekt de afkomst van deze spullen.
De verdachten zitten vast.

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Acht
woningen
Bakhuuske

Begraven verhalen

Kerkhof Grubbenvorst

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder vanwege
de mensen die er begraven liggen of door het monument zelf. HALLO Horst aan de Maas gaat in deze serie op zoek
naar die begraven verhalen. In deze aflevering: het kerkhof in Grubbenvorst.

Op het kerkhof in Grubbenvorst
liggen diverse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog begraven.
Sraar Voesten van Historische Kring
Grubbenvorst – Lottum geeft uitleg
over de begraafplaats. “Het is een
relatief nieuw kerkhof. De kerk van
Grubbenvorst is tijdens de oorlog
gebombardeerd. Hierbij zijn ook
veel grafmomenten vernietigd. Door
de bombardementen is de kerk
flink beschadigd. De kerk is later
hersteld, maar ook zijn er gedeeltes aangebouwd. Het kerkhof is
kleiner geworden en er zijn graven
geruimd.”

Militaire eer
Voesten vertelt de verhalen
van verschillende slachtoffers van
de oorlog: “Op 10 mei 1940 is er
hard gevochten aan de Maas. Jan
Wanten, afkomstig uit Grubbenvorst,
kwam uit een gezin van zes kinderen, vijf meisjes en een jongen. Hij
heeft meegevochten op die tiende
mei. Op die dag moesten de soldaten zich terugtrekken richting België
en later Frankrijk. Daar is hij uiteindelijk gestorven. In1946 kwam zijn
familie er via het Rode Kruis achter

dat hij op 21-jarige leeftijd in Frankrijk
is omgekomen bij een bombardement.
Hij heeft in totaal tien dagen meegevochten. In Abbeville, Frankrijk, heeft hij
eerst een eigen graf gehad. Later is hij
in een massagraf begraven. Uiteindelijk
is hij hier in Grubbenvorst met militaire
eer begraven.”

Grafkruis tegen
kerkmuur
Ook Frans Clevers vocht mee in de
Tweede Wereldoorlog. Hij kwam na de
bevrijding echter op een ongelukkige
manier om het leven. Voesten: “De
oorlog was net voorbij. Hij was in die
tijd gelegerd in München-Gladbach en
ging naar huis voor verlof. Onderweg
naar huis hield hij zijn geweer tussen de
knieën. Er zaten veel kuilen in de weg.
Zijn geweer is toen af gegaan en hij
heeft zichzelf onbedoeld om het leven
gebracht. Hij is toen op een bijzondere
plek begraven, het kloosterkerkhof. Dit
was toen niet gewoonlijk, maar het
kon ook niet anders omdat de kerk
nog opgebouwd moest worden. Hij is
met militaire eer begraven en soldaten
hielden de wacht bij zijn graf. Later is hij
begraven tussen zijn ouders. De familie

Crist Coppens
geldig t/m zaterdag
9 augustus 2014

kon naar verloop van tijd het graf niet
meer verzorgen, het graf werd geruimd
en het kruis van zijn graf staat nu tegen
de kerkmuur.”
Een ander bijzonder verhaal, is
het verhaal van Johanna Roeloefs

LEKKER! VAN HORSTER BODEM

Aardbeien- of Blauwe bessenvlaai
11.99

9.99

VLEESWARENKOOPJE

100 gr. gebraden kipfilet +
100 gr. gebraden gehakt samen €2,95

Verstand van lekker eten!
www.coppens.keurslager.nl

In Hegelsom wordt binnenkort
gestart met de bouw van acht
woningen. Op de hoek van de
Pastoor Debijestraat en het
Bakhuuske wordt een stuk braak
liggende grond gebruikt voor de
realisatie van starterswoningen.
Gemeente Horst aan de Maas
noemt de huidige plannen “een goede
gelegenheid om dit braakliggend
perceel langs een van de invalswegen
in Hegelsom in te vullen.” Met het
invullen van de locatie wil ze daarnaast
starters in het dorp faciliteren.
De dorpsraad is hier blij mee, aldus
dorpsraadvoorzitter Hay Arts.
“Ons uitgangspunt is om de starters in
het eigen dorp te houden. Dat komt de
leefbaarheid ook ten goede.”

Voormalige
Boerenbond-locatie
Volgens Arts zijn inmiddels al
starters gevonden die geïnteresseerd
zijn in de woningen op de voormalige
Boerenbond-locatie in het dorp. In het
verleden zijn al eerder plannen voor
woningbouw op het perceel gemaakt,
maar deze woningen zijn nooit gerealiseerd. De eigenaar van het braakliggende stuk grond heeft de grond
daarom in mei verkocht aan een andere
aannemer. “Wij zijn naar die aannemer
gestapt en hebben hem een plan en
een prijs voorgelegd waar de starters
ook mee uit de voeten konden.” Een
projectgroep met onder andere dorpsraadsleden en ervaringsdeskundigen
heeft toen het animo voor de woningen geïnventariseerd. “Wij vinden de
jeugd in ons dorp wel”, aldus Arts. “De
dorpsraad was hier een verbindende
factor tussen de jongeren die graag in
het eigen dorp willen blijven wonen
en de aannemer. Er is geen mooier
project voor een dorpsraad dan om de
leefbaarheid op peil te houden door de
jeugd in het dorp te houden. Dat voedt
vanuit onderop en is ook weer goed
voor onze scholen en verenigingen.”
De gemeente is inmiddels bezig
met de procedure. Omdat in het gebied
eigenlijk vrijstaande woningen zouden
worden gebouwd, moet het bestemmingsplan aangepast worden. Als dat
goed gaat, kan volgens de dorpsraad
half november de schop in de grond.

Blauwalg in
America

Lekker barbecueën! Diverse
spiezen nu iedere 4e gratis

077 398 37 94

en Engelbert Dors. Het kinderloos
echtpaar had een winkel met
huishoudelijke artikelen. Bij het
echtpaar hebben verschillende
mensen ondergedoken. Dit
waren Engelse piloten, Franse
krijgsgevangenen en Joodse kinderen.
Voesten vertelt over het Joodse
meisje dat haar leven te danken
heeft aan het echtpaar: “Yvonne
Malachowski heeft een aantal
jaren ondergedoken gezeten bij de
familie. Ze kwam uit Amsterdam en
samen met haar moeder zat ze hier
ondergedoken. Haar moeder zat op
een andere plek in Grubbenvorst,
maar dat wist Yvonne niet. Het was
te gevaarlijk om dat te vertellen
tegen haar. Ongeveer veertig Joden
hebben ondergedoken gezeten in
Grubbenvorst. Yvonne ging hier
ook naar school. Geen enkel kind
stelde vragen over haar, ze had
een andere naam natuurlijk, maar
we geloofden de verhalen die ons
werden wijsgemaakt. Het waren
natuurlijk spannende en moeilijke
jaren, maar bij Johanna en Engelbert
is het op geen enkel moment kritiek
geweest. Engelbert overleed in 1958
en Johanna in 1978. Yvonne woont
nu in Engeland en heeft zelf kinderen.
Ze betaalt de grafrechten van het graf
van het echtpaar en komt een keer
per jaar naar Grubbenvorst om het
graf te bezoeken.”

Brood- en
Banketbakkerij
Zaterdag geopend van 08.00-18.00 uur

Lucassen

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

geldig van 4 t/m 9 augustus 2014
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Tijdens controles van Waterschap
Peel en Maasvallei zijn blauwalgen
aangetroffen bij vakantiepark Center
Parcs Het Meerdal in America. Het
waterschap adviseert om contact met
water met blauwalg te vermijden.
In de zomer controleert het waterschap de zwemwaterkwaliteit van
verschillende recreatieplassen in de
regio. De gevonden blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde
gezondheidsklachten veroorzaken bij
mens en dier. Daarom zijn in overleg
met terreinbeheerders waarschuwingsborden geplaatst bij Het Meerdal.
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‘Gasthoês moet weer bruisen’
’t Gasthoês in Horst. Wethouder Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas wil het geen hoofdpijndossier
noemen, maar liever een interessant proces. Dat mensen graag willen weten wat er met het Horster cultureel centrum
gaat gebeuren, begrijpt hij wel. “Maar we willen met een mooi plan naar buiten komen, dat realiseerbaar is.”

Het gebouw telt veel trappen en 17 niveaus
‘Een onneembare vesting’, zo
omschrijft wethouder Ger van Rensch
’t Gasthoês. Hij wijst naar de trappen voor de ingang van het gebouw.
“Dat nodigt toch helemaal niet uit
om naar binnen te gaan. Wat mij
betreft gaan die trappen weg. En
ben je eenmaal binnen , dan loop je

bijna letterlijk tegen muren en dichte
deuren op. Dat moet anders.” Een open
gebouw, moet het uit 1901 stammende
complex worden. Een gebouw waar
passerende mensen graag even naar
binnen lopen, een gebouw dat bruist
van de a ctiviteiten, zo wil Van Rensch
’t Gasthoês het liefste zien. Momenteel

worden er daarom druk gesprekken
gevoerd met gebruikers en eventuele
partners en vindt er een onderzoek
plaats naar de exploitatie van het pand.
De uitslag van die gesprekken en het
onderzoek, blijft voorlopig nog even
alleen toegankelijk voor de gemeenteraad. “Ik begrijp dat mensen daar

teleurgesteld in zijn en meer willen
weten. Bijna iedereen heeft wel een
mening over ’t Gasthoês. Het zou echter niet gepast zijn om daar nu al mee
naar buiten te komen.”
Eerst moet namelijk duidelijkheid komen over welk budget er
beschikbaar is voor de verbouwing van
’t Gasthoês. Van Rensch: “Jarenlang is
er gesproken over alleen een opknapbeurt. Maar daar redden we het niet
mee. Als we nu niets doen, dan kun je
er over vijf jaar helemaal niets meer
mee doen. ’t Gasthoês als een verenigingsverzamelgebouw is niet meer van
deze tijd. Het gebouw moet exploitabel
worden gemaakt. We bekijken het nu
vanuit een ander uitgangspunt: wat is
er nodig om het gebouw aan te passen
aan de functies die we er in onder willen brengen? En dat kan niet met geld
dat is gereserveerd voor achterstallig
onderhoud. Het is mijn nachtmerrie als
we straks met een mooi plan zouden
komen dat niet realiseerbaar blijkt te
zijn.” Daarom hoopt de gemeente op
steun van provincie Limburg, maar
ook op samenwerking met partners
als Hof te Berkel en BiblioNu. “Het zou
geweldig zijn wanneer ’t Gasthoês
een ontmoetingscentrum wordt voor
jong en oud. Er zijn al enkele verenigingen die hebben aangegeven graag
deel uit te willen maken van het
nieuwe Gasthoês. Zoals de Koninklijke
Harmonie van Horst en Omroep
Reindonk. Belangrijk is dat de provincie
een meerwaarde ziet in een ‘Gasthoês

plus’. Om het plan echt te laten
slagen is het van belang dat zowel de
gemeente als de provincie een financiële bijdrage leveren. ’t Gasthoês is een
groot gebouw en om er echt weer iets
heel goeds van te maken zal er fors in
moeten worden geïnvesteerd. Gezien
de contacten met de provincie rekenen
wij eigenlijk wel op een bijdrage. Zou
deze er niet komen, dan moeten we
reëel zijn en een minder ambitieus
en kleiner plan maken.” Een kleine
rondleiding door het gebouw, leert dat
’t Gasthoês ontelbaar veel hoeken en
trappen kent, voor in totaal 17 verschillende niveaus. Muziekbandjes repeteren in kelderruimtes waar nauwelijks
een raampje open kan, het lokaal waar
tot voor enkele jaren geleden de Joho
jongerenactiviteiten hield, wordt nog
maar sporadisch gebruikt. Een architect
zou er wel raad mee weten. Hoe ’t
Gasthoês eruit komt te zien, is nog
niet duidelijk. Het is een monumentaal
gebouw, dus niet alles kan. Zo zal er
geprobeerd worden om zoveel mogelijk
authentieke details te behouden.
Maar of allemaal die muren, deuren
en kamertjes er straks nog zijn, is nog
maar de vraag. “Ik hoop dat we in het
najaar met de plannen voor de ontwerpfase naar buiten kunnen treden.
Het zou mooi zijn wanneer we dan in
2016 het nieuwe gebouw in gebruik
kunnen nemen. Het Gasthoêsplein is
dan ook klaar en dan hebben we een
mooi centrum met een kop en een
staart.”

Rioolwater in speeltuin De Drink
In het speeltuintje bij De Drink in Horst komt bij hevige regenval regelmatig rioolwater omhoog. Zo ook de
afgelopen weken. Bij gemeente Horst aan de Maas is het probleem bekend, omdat omwonenden hebben geklaagd.
Al jaren worden er maatregelen genomen om dit probleem te verhelpen, maar tot nu toe is dat niet gelukt. Wat
gaat de gemeente nu doen?

water meer geabsorbeerd wordt en we
prikken regelmatig in de grond om de
doorstroming te bevorderen.”
In de toekomst wil de gemeente
een pijp aanleggen naar een sloot in de
buurt. “We willen er voor gaan zorgen
dat het regen- en rioolwater sneller afgevoerd kan worden. Daarvoor
worden dan voorzieningen langs de
dichtstbijzijnde sloot getroffen. Als ik
het goed heb, gaat het dan niet om
dicht bevolkt gebied, want de overlast
bij woningen die aan de speeltuin
liggen, willen we zo veel mogelijk
beperken. Het zijn nog wel plannen”,

zegt de woordvoerder meteen daarna.
De gemeente hoopt dat omwonenden van de speeltuin begrip tonen
voor de momenten dat het water bij
de speeltuin voor overlast zorgt. “De
mensen van gemeentewerken gaan
er regelmatig kijken, maar als het
net hevig geregend heeft hebben zij
andere prioriteiten. Dan gaan ze eerst
naar plaatsen waar gevaarlijke situaties
zijn ontstaan, bijvoorbeeld naar huizen
of wegen die ondergelopen zijn”, zegt
de woordvoerder. De gemeente hoopt
de problemen in de komende maanden
op te lossen.

Oplossing voor uw huidprobleem
• oedeem en steunkousen • acné • couperose • rosacea •
• pigment • eczeem • littekens • ongewenste haargroei •

Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419

www.huidzorghorst.nl

LEKKER

Een woordvoeder van gemeente
Horst aan de Maas klinkt het probleem
bekend in de oren. Na het aanleggen
van een verbindingsriool in De Drink
een jaar geleden is het er niet beter op
geworden. Zodra het ook maar even
extreem regent, staat de speeltuin
helemaal blank. Hoe dat komt, legt

hij uit: “We hebben te maken met het
laagste punt van Horst. Het grondwater
staat daar al hoog, dus als het regent,
kan het regenwater niet allemaal meer
weg.”
Een speeltuin waar het wc-papier
in ronddrijft en waar kinderen zodra
het opgedroogd is weer willen

spelen, vraagt om maatregelen van
de gemeente. De woordvoerder
vertelt: “We hebben al putdeksels in
de buurt vastgezet, maar kunnen ze
niet allemaal vast zetten. De lucht
moet er toch op de een of andere
manier uit. Nu hebben we ook nog
grind in de grond gelegd, zodat het

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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We willen iedereen bedanken voor het medeleven
en de steun in welke vorm dan ook, rond het overlijden van

Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken,
willen wij u langs deze weg heel hartelijk dank zeggen
voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Jos Reinders

Mia Gerits-Giesen

Jacqueline, Bonnie en Willem, Nikkie en Patryk

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn

Heden overleed mijn man, ôzze pap en lieve opa

Thei Willemsen

Jan Gerits
Kinderen en kleinkinderen
Een bijzonder woord van dank aan dokter Van de Ven,
medewerkers revalidatiehotel La Providence, VieCuri Venlo en
Bob Noten Uitvaartbegeleiding.

“Eenvoud siert de mens”
Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde moeten wij nu afscheid nemen
van mijn dierbare vrouw, ôs lieve mam en trotse oma

Elly Coumans - Verlinden

Thei van Weier Bèr
echtgenoot van

echtgenote van

Tiny Willemsen-Frencken

Thei Coumans

Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Melderslo, Tiny
Tegelen,

Liesbeth en Ruud

Horst,

Albert en Ivonne
Zoey, Brian,
Dylan, Kimberley

Meterik,

Caroline en Peter

Horst Pap
Geleen Marian en Chris
Patrick en Isabelle
Luc
Maud
Gimli
Horst Geert en Marly
Rob
Christy en Danny

Melderslo, John en Jolanda

Familie Verlinden
Familie Coumans

Melderslo, Robert en Mariëlle
Meterik,

Sandra en Rob
Sem

Horst,

Bart
Snoopy

1 augustus 2014
Prins Bernhardstraat 22, 5961 BV Horst
Op woensdag 6 augustus hebben wij afscheid van mam genomen.

Melderslo, 5 augustus 2014
Lochtstraat 18, 5962 AK
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag 8 augustus
2014 om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
te Venray. Bijeenkomst in het crematorium om 09.45 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Op 1 augustus j.l. hebben wij afscheid moeten nemen
van onze zus, schoonzus en tante

Elly Coumans - Verlinden
Wij zullen haar heel erg missen.

Thei is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst waar u donderdag van 18.30 tot 19.15 uur afscheid
van hem kunt nemen.

Toos en Piet
Ger en Doortje
Jo en Annie
Leo † en Rinie
Mariet † en Theo †
Josie en Gayo

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor het KWF kankerbestrijding
op prijs gesteld. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.

Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Neven en nichten familie Verlinden
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Lekkere frambozen van de teler. We
hebben nu heerlijke herfstframbozen,
elke dag vers geplukt! Ook producten
zoals jam, siroop e.a. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR, Hegelsom.
Tel. 06 10 72 63 18.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

Walk 4 the Roses 7 september.
Doe mee in de strijd tegen kanker.
Schrijf u in via onze website
www.walk4theroses.nl of bel, als u
geen computer hebt het secretariaat
06 46 42 65 50.

Dag en nacht bereikbaar

Te koop gevraagd perceeltje grond,
3000 tot 5000m² gelegen aan de
verharde weg regio Sevenum-MeterikAmerica-Hegelsom. Tel. 06 10 91 60 47.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Aardbeienplanten prei kool pl. Super
kwaliteit aardbeienplanten in pot,
doorworteld, zeer productief, smakelijk
en ziektevrij te telen. Prijs bij grote
partijen 0.29 euro. Plantencentrum van
den Beuken St Jansstr. 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te koop blauwe bessen, tevens
zelf plukken. P. Kusters, Niesweg 5
Hegelsom. Tel. 06 58 86 32 52.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. nectarines, blauwe bessen,
mirabellen, snoep- en soeptomaten,
komkommers, courgettes, knolselderij
enz. naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te huur woonhuis in Broekhuizen.
Direct aanvaardbaar. 4 slaapkamers,
grote woonkamer, garage, tuin.
Tel. 077 463 13 68.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te koop zonnebloemen en koffie
boeketjes € 2.- per bos. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America tel. 077 464 13 80.
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 huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 30 83 78 52.

Gevraagd spullen rommelmarkt.
Tel. 077 398 40 69.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
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Op 15 augustus 2014 gaan wij

Geboren

Niels Groot en
Sonja Wagemans

Nikki

trouwen!
Wij geven elkaar het ja-woord
om 15.00 uur in het
gemeentehuis van Horst.
U bent van harte welkom
op de receptie
zaterdag 16 augustus
van 19.00 tot 20.00 uur.
Het adres van onze
feestlocatie is:
Hombergerweg 17 Lottum

Op 16 augustus 2014 gaan wij

Leo van Megen &
Marianne Draak
trouwen!
U bent van harte welkom op de
receptie van 16:00 tot 17:30 uur
in de feesttent op Horsterweg
12a in Broekhuizen.

Hartelijk dank voor
alle felicitaties met
ons 50-jarig huwelijk!
Sjef & Dini
Vullings-Claessens

Vaste planten 0.79 euro. Heel groot
assortiment vaste planten, grassen,
bodembedekkers, zeer goede gezonde
mooie volle planten. Zie volledige
prijslijst
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
plantencentrum van den Beuken Meterik.
Verloren zwart met grijze portemonnee
in Horst op zaterdag 2 augustus.
06 13 20 40 15.
Te koop mooi rustig gelegen weiland
3044 m2 incl. nachthok, afrastering,
beregeningsinstallatie, waterput etc.
Tel. 398 78 34, na 18.00.
“Zomerschool” voor kinderen vanaf
9 jaar die graag beter willen leren
d.m.v. klei, creatieve, leuke aanpak.
Zie www.beterlezen.nl (Geschikt voor
alle kinderen/jongeren) 077 464 23 22.
Poolse huisgenoten gezocht. Twee
pers. gemeubileerde kamer te huur.
Witveldweg 44. 06 22 39 93 94.

23 juli 2014
Dochter van
Niels Heijnen en Kim Dircks
Horsterweg 43A
5811 AB Castenray

Kennedymars Melderslo. Zaterdag
16 aug. 22.10 uur. Tevens fietstochten
op 16 aug. Zondag 17 aug.
40, 25 en 10 km. marsen.
Info: www.mkm.melderslo.net
50% korting. Iedereen heeft
opgeruimd, wij zitten bomvol, sla nu
uw slag. Tot 17 aug. alles voor de helft.
Kringloopwinkel Twedde Kans
Noordsingel 43 Horst, open di-wo-do
12-17, vrij 12-20 en zat 10-16 uur
077 397 12 54.
Te koop diverse groentes, fruit,
aardappelen, kleine pakjes hooi
en decoratiegoederen. Van Helden
Americaanseweg 41 Horst.
tel. 077 398 50 16.
Werk vanuit huis! Wij zijn op zoek
naar enkele serieuze mensen met
goede sociale vaardigheden en die
graag vanuit huis willen werken.
Div. mogelijkheden parttime en
fulltime. Bel voor info en afspraak:
06 54 25 67 86.
Groente en fruit. Te koop: appels
(nieuwe oogst), groente, aardappels,
fruit en eieren. Openingstijden: ma-dido-vr 10.00-12.00 en 13.00-18.00
za: 9.00-16.00 Boerderijwinkel Kersten
De Hees 69 Kronenberg. Tel. 467 15 87.
Tegen vergoeding malen en
persen wij uw fruit. Tevens a.s.
zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur
demonstratie fruit persen.
Voor meer info bel 06 20 35 21 22.

Tijd loopt af voor H.S.V.
Grondel Geduld
Onlangs was het nog flink feest
voor Grondel Geduld. Op 26 juni
pakte de club groots uit voor het
zestigjarig jubileum. “Overdag vond
een wedstrijd met alle leden plaats
en ’s avonds was er een feestavond
met lekker eten, een huldiging van de
jubilarissen en een serenade van de
fanfare. Het feest ging tot in de late
uurtjes door”, vertelt bestuurslid Wim
Gooren (51) uit Meerlo. Toch zullen vele
leden het jubileum met een dubbel
gevoel ervaren hebben. “In mei 2012
kregen we bericht dat we zouden
moeten vertrekken van onze huidige
locatie in verband met de heropening
van de Oude Maasarm (O.M.A.).
Als het natuurgebied klaar is, zal het
waterpeil zo’n twintig centimeter
stijgen. Hierdoor komen de steigers
van de visvijver onder water te staan.
De kosten zijn voor onszelf. Inmiddels
zijn we meer dan twee jaar verder
en zijn ons al zo’n twaalf locaties
voorgesteld. O.M.A. doet goed z’n best,
maar er worden telkens bezwaren

aangetekend”, aldus bestuurslid Wiel
Horstermans (65) uit Meerlo.
Een van de aangedragen locaties
door O.M.A. is het Bergsbos. Voorheen
zat hier de voetbalvereniging. Sinds de
club is gefuseerd met Wanssum, heeft
de gemeente het sportpark in handen.
Wim: “Sinds twee jaar is de hengelsport
aangesloten bij NOC*NSF en valt het
dus onder sport. Wanneer wij ons op
deze locatie zouden vestigen, zou
het de gemeente geen geld kosten.
Het voetbalveld is namelijk al een
sportaccommodatie. De gemeente
erkent onze vereniging echter niet als
sportvereniging. Daarnaast protesteren
de buren, een kippenbedrijf. Ze zijn
bang dat watervogels ziektes op de
kippen over zouden brengen.” Grondel
Geduld wil duidelijkheid krijgen.
“Vanaf 2024 moeten we echt weg
zijn van de huidige locatie. De tijd
loopt af, want er gaat wel vijf jaar
overheen voor een nieuwe vijver is
aangelegd. Het is geen aquarium”,
stelt Jos Coenders (59) uit Meerlo.

“De voetbalclub is al weg, dadelijk
ook nog de visclub. Zo bloedt het dorp
dood”, vult Wiel aan.
Ook al is het geen optie, het liefst
zou de vereniging niet vertrekken.
“De huidige locatie is uniek. De natuur
is heel mooi en er heerst een rust. Iets
vangen hoeft niet eens. Bovendien
is de vijver nu helemaal in orde. Er
is nieuwe beschutting, een hut, brug
en er zijn vele steigers aangelegd.
Het is eigenlijk van de zotte dat we
nu weg moeten. Wanneer er een
dijk zou worden aangelegd bij de
huidige visvijver, zouden we er kunnen
blijven zitten. Dit past echter niet
in het plaatje”, vertelt Jos. “Ik heb
er eerlijk gezegd geen vertrouwen
meer in. De instituties werken naast
elkaar heen.” Wiel beaamt dit. “Ik heb
onlangs met de gemeente gepraat,
maar ik werd er niet veel wijzer van.
Het gaat stroef. Binnenkort hebben we
weer een gesprek over een nieuwe
locatie. We blijven hopen op een goede
oplossing”, sluit Wiel af.

Nummer Marco Roelofs
over rampvlucht MH17
Muzikant Marco Roelofs, voorman van de in 2012 opgeheven band Heideroosjes, heeft een nummer geschreven
ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegtuigramp van vlucht MH17. Het nummer De aap die alles zag
vertelt het verhaal van de ramp door de ogen van een kind. Heeft het schrijven van zo´n tekst zin en wat vindt
Horst aan de Maas ervan?

Valise Atelier & Natuur. Creatieve
workshops individueel of met een
groep. Schilderen, vegetatief vorm
geven, vilten en vintage. In cursusvorm
of om een keer te proberen. Kijk voor
ons vernieuwde aanbod www.valise.nl
06 12 69 79 35.
Weerbaarheid cursus voor kinderen
van groep 5 t/m 8 van alle basisscholen. Start in september 2014.
Aanmelden voor 25 augustus. De cursus
wordt gegeven in Grubbenvorst.
www.marietweijs.nl
Te ruil gevraagd huurappartement
voor huurhuis met garage in Horst of
omgeving. Tel. 06 10 60 58 83.
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.
Marco Roelofs schrijft op zijn
website: “De vliegramp met de MH17
bleef in mijn hoofd spoken en daarom
heb ik er een tekst over gemaakt. Ik
wou negativiteit omzetten in creativiteit. Tren van Enckevort maakte er een
muzikale bewerking bij, afgeleid van
het nummer Russians van Sting. De
prachtige animatie is van Louk Voncken.
Mike Manders speelde gitaar en masterde het lied. Hope you like it.”
Gemeente Horst aan de Maas
reageerde op haar beurt via Facebook:
“Het is een zeer mooi eerbetoon aan de
slachtoffers en voor de nabestaanden
van de vliegramp met MH17 geworden.
Ook onze gemeente is keihard geraakt
door dit ongeval.” Daarbij noemde de
gemeente het een waar kippenvel-

moment op het online muziekkanaal
YouTube. Krijgt de inwoner van Horst
aan de Maas ook kippenvel van De aap
die alles zag?

Kippenvel
Petra Surminski (37) uit Horst vindt
het goed dat Roelofs het nummer heeft
geschreven. Zo zegt ze: “Als zijn gevoel
zegt dat hij iets met de vliegramp
moet doen, dan moet hij dat vooral
doen. Hij is tenslotte geïnspireerd door
deze gebeurtenis, dat is ook niet voor
niets.” Joyce Jans (38) uit Horst is het
roerend met haar eens. “Ik vind het
nummer heel mooi. Een goede tekst,
niet heel letterlijk, maar toch mooi
neergezet. Het heeft me wel geraakt”,
bedenkt ze zich.

Wie iets complexer nadenkt over
het nummer is Mart van den Munckhof
(58) uit Horst. “Ik heb er een beetje
een dubbel gevoel bij”, zegt hij over
het nummer van Roelofs.
“Van de ene kant is het heel mooi,
maar van de andere kant kun je het
ook als extra publiciteit zien, maar nee,
ik denk dat Marco zich echt betrokken
heeft gevoeld. Hij meent echt wat hij
zingt. De ene zanger doet wel iets met
zo´n gevoel en de andere niet, maar ik
vind Marco solo altijd te gek en ik denk
dat hij echt betrokken is.”
Het nummer De aap die alles zag
van Marco Roelofs is op verschillende
plaatsen op internet nog na te
luisteren.
(Foto: Koos Groenewold)
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Horst aan de Maas in vakantiesferen
De zomervakantie in Horst aan de Maas is begonnen. Nu is het tijd om met vrienden een terrasje te pikken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen. De zomer
staat vaak ook in het teken van op vakantie gaan. Terwijl de een met zijn gezin naar een camping in Zuid-Frankrijk rijdt of met vrienden de beest uit gaat hangen in Kreta,
blijft de ander thuis en geniet in eigen gemeente van de zomerperiode. Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas gaat deze zomer ook op pad en laat zien wat haar inwoners
zoal bezighoudt. Maar ook onderzoeken we wat toeristen zo aantrekt aan onze regio. Voor toeristen en voor de thuisblijvers bieden we daarnaast met Piet Hoebers tips over
het Petranpad en bekijken we bijzondere plekken op deze wandeling.

Aan tafel met een toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke
week een bezoeker van Horst aan de Maas: waarom komen zij naar onze
gemeente? Deze week: Ria (68) en Syl (72) Gorgosz uit Utrecht die al jaren
komen op camping Californië in Grubbenvorst.
Het tweetal is dit jaar 50 jaar
getrouwd. Om dit te vieren is de hele
familie naar Grubbenvorst gekomen.
Ria: “De kinderen ondernemen zelf
veel dingen. Zo zijn ze naar Toverland
gegaan, maar ook naar de markt in
Horst. De jongste zoon is naar Keulen
gegaan. De kinderen blijven hier een
week, maar de oudste zoon blijft twee
weken omdat hij in Oostenrijk woont.”

Mooie omgeving
Syl vertelt: “We staan al elf jaar op
deze camping. We kwamen er via via
bij uit en het beviel meteen. De omgeving hier is mooi en rustig. Ook kun
je vanaf hier makkelijk naar Duitsland
gaan om boodschappen te doen, maar
ook om dagjes weg te gaan.” Ria fietst
ook veel in de omgeving. Waar ze naar
toe gaat? “Overal en nergens”, zegt ze
lachend.
In de jaren dat Ria en Syl Horst aan
de Maas bezoeken, hebben ze al veel

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
wespenbestrijding!
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

dorpen gezien, maar vooral Sevenum is
in trek bij het echtpaar. Ria: “Het terras
daar is heerlijk. Lekker mensen kijken.”
Syl is het met Ria eens: “Het centrum
van Sevenum is erg mooi.” Wat het
echtpaar aantrekt hier in de regio is de
rust. Syl: “We wonen in het centrum
van Utrecht, dat is echt een bouwput
nu. Je zou bijna zeggen dat we de stad
ontvluchten. We hebben ook geen
jonge kinderen meer, dus we kunnen
gaan wanneer we willen.”

Hier is het veel
gemoedelijker
Syl besluit dat hij Horst aan de
Maas wel wil verruilen voor Utrecht,
bij Ria ligt dat toch wat anders. Ze
zegt: “Nee, ik zou niet weggaan uit
Utrecht vanwege de kleinkinderen.
Maar Syl, als hij de Staatsloterij wint,
gaat hij hier wonen. Hij heeft het huis
al uitgezocht.” Hij legt zijn wens uit: “Ik
ben in een dorp geboren. In een dorp
heb je een band met iedereen, in de
stad is dat toch anders. Hier is het veel
gemoedelijker.”
Het stel is erg betrokken bij de
camping. In de elf jaar dat ze er staan
met de caravan hebben ze verschillende dingen meegemaakt. Syl geeft
een voorbeeld. “We hebben meegemaakt dat er een vrouw met een ezel
vanuit Drachten naar hier was gelopen.
Dan kijk je wel even gek op, maar
blijkbaar doen mensen dat.” Verder
heeft Syl een heus kunstwerk gemaakt
van oud hout. Hij legt uit: “Ik wilde de
camping wat meer aankleden. Zo hebben we verschillende bloemen gezaaid,
maar heb ik ook deze Madonna
gemaakt zoals ik haar zelf noem.”

...Winkel
...Zelfpluk
...Terras
...Speeltuin
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl

HALLO en hoije wah
Gedurende de zomervakantie interview HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station
Horst-Sevenum. Waar gaat de reis naar toe?
De zware koffers worden net uit
de achterklep van de auto getild. De
vriendinnen Frankie Roodbeen (19),
Lobke Lemmen (19), Eef Janssen (19),
Jony Reinders (19) en Fieke Vullinghs
(19) uit Kronenberg en Lisa Hermans
(19) uit Sevenum gaan vandaag op
vakantie. Eigenlijk zouden ze al een
dag eerder zijn vertrokken, maar hun
vlucht naar Marmaris in Turkije is een
dag vertraagd.

Ze zijn extra vroeg op het station
om geen risico te lopen. “We gaan
zo naar Schiphol en hopen dat het
vliegtuig dan wel gaat”, zegt een van
de meiden. Ze gaan op vakantie om
bruin te bakken op het strand en vooral
veel te feesten. De meiden hopen dat
ze geld terugkrijgen vanwege de vertraging. Jony: “Ik heb alle tickets maar
meegenomen. De oude en nieuwe
voor het geval dat.” Het is de derde

vakantie van de vriendinnen samen.
“Dit jaar wordt een topjaar. Iedereen
is fit, dus nu moet het goed komen”,
zegt Frankie vol sarcasme. “Shit, ik
ben m’n wrap vergeten”, schreeuwt
Jony naar de andere meiden. Na
wat verschrikte gezichten, begint
iedereen te lachen. Er zijn ergere
dingen. De trein komt aangereden en
nu maar hopen dat hun vlucht straks
wel vertrekt.
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Het Petranpad:

Van America tot Helenaveen door
het Mariaveen
Gemeente Horst aan de Maas is rijk aan wandelpaden. Een van de langste routes in ons gebied is het Petranpad.
Deze route is 111 kilometer lang en verbindt alle stukjes natuur tussen de Maas en de Peel. Landschapsgids Piet
Hoebers van IVN De Maasdorpen licht iedere week een etappe van het Petranpad toe. Deze week lopen we in een
gebied tussen America en Helenaveen, door het Mariaveen.

krijgsgevangenen die ingezet zouden
worden voor het ontginnen van dit
gebied tot landbouwgrond.” Uiteindelijk
zijn deze plannen niet doorgegaan en
werd dit gedeelte van het Mariaveen
als natuurreservaat behouden.

Veenmos vormt
nieuw hoogveen
Wandelaars van het Petranpad
komen langs verschillende
peelvennen, waaruit kale bomen
omhoogsteken. “Het grondniveau
van deze plek is nu ongeveer gelijk
aan het niveau dat het in de ijstijd
was. Door afgestorven veenmos dat
wordt samengedrukt tot turf werden
vroeger niet alleen de vennen, maar
ook hoger gelegen gebieden bedekt
met veen. Zo kon er een drassig
turfpakket ontstaan van wel 5 tot 7
meter dik.” De vorming van hoogveen
in de Peel nam duizenden jaren in
beslag, maar daarna is de turflaag
vanaf ongeveer 1850 in één eeuw
bijna geheel afgegraven, waardoor het

Deze week leidt het Petranpad
wandelaars door een kenmerkend
landschap voor Horst aan de Maas: de
Peel. Het Mariaveen is een uitgestrekt
gebied tussen America, Evertsoord
en Helenaveen. Hoebers vertelt:
“Wat zo mooi is aan dit natuurgebied
is de uitgestrektheid en de ruimte
van de Peel. Het is een wereld van
stilte en een prachtig wandelgebied.”
Het Mariaveen is er niet alleen voor

wandelaars, maar ook voor vogels en
de vogeltrek. “In het voor- en najaar
rusten hier veel vogels, onder andere
kraanvogels.” In de zomer wemelt het
in het Mariaveen van de libellen en
vlinders.

Natuurreservaat
“In solitaire bomen zitten vaak
valken en onder die bomen zijn de
resten van libellen te vinden die door

grondniveau enkele meters daalde.
Hoebers wijst op een waterplas.
“Door de aanleg van kades dwars
door de Peel wordt het waterpeil
stapsgewijs via watercompartimenten,
zoals deze tussen Mariaveen en de
Horster Driehoek, verlaagd. Overtollig
water kan zo afvloeien naar de
Kabroeksebeek en in het stilstaande
water van de compartimenten krijgt
het veenmos de kans om in de Peel
opnieuw hoogveen te vormen.”
Staatsbosbeheer wil op deze manier
en door het kappen van 450 hectare
bos het veenmos weer laten groeien,
zodat de Peel weer terugkomt in haar
oude staat.

Landschap verandert
“Het landschap wordt teruggegeven
aan de natuur”, legt Hoebers uit.
“Dat zal jaren en jaren gaan duren
en het is ook nog maar de vraag of
het hoogveen echt terugkomt. Wel
staat vast dat het landschap waardoor
dit gedeelte van het pad loopt, de
komende jaren zal veranderen.”

de valk zijn gegeten. Als je die resten
onderzoekt, kun je afleiden welke
soorten zich hier allemaal bevinden”,
legt Piet uit.
De wandeling voert langs een
werkschuur in Helenaveen, die nu een
opslagplaats van Staatsbosbeheer is.
“In 1941 werd deze schuur gebouwd
om van daaruit een gedeelte van de
Peel te ontginnen. De werkschuur zou
gebruikt worden als werkkamp voor

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

HALLO op Fuerteventura
Janne Vissers (10) uit Horst maakte samen met haar mamma Willeke en zusje Loeke een kamelenritje
tijdens haar vakantie op Fuerteventura, een van de Spaanse eilanden. Tijdens het ritje naar de berg heeft ze
ook nog even tijd gevonden om bij te komen en de HALLO te lezen. “Het kamelenritje was erg leuk en we
hebben genoten van onze vakantie”, laat Janne ons thuisblijvers weten.

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
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Ga jij dit jaar naar het Rozenfestival?

Meer inwoners uit gemeente
naar Rozenfestival

Het Rozenfestival in Lottum wordt van 8 tot 11 augustus weer georganiseerd. Twee jaar geleden
trok de vorige editie zo’n 60.000 bezoekers. Bijna de helft van de inwoners gaat het festival ook
dit jaar bezoeken. Veertien procent van hen ging vorige keer nog niet. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Er is dus een groei van 2 procent
Twee jaar geleden bezocht 45
bezoekers uit de gemeente te
procent van de ondervraagden het
verwachten.
Rozenfestival in Lottum. Van hen geeft
Iets meer
12 procent aan dit
dan de helft,
jaar niet meer te
“Lottum laat zien wat er te
56 procent,
gaan. “Ik vond het
koop is”
gaat dit jaar
geweldig, maar ik
“Eens gezien, is gezien”
niet. “Ik vind
denk dat het
het truttig”,
systeem toch
“Uniek cultureel evenement” zegt iemand.
iedere keer
Van de inwohetzelfde is, alleen
ners die niet gaan, zeggen sommige
met een ander thema”, legt iemand
dat het festival te massaal is geworden.
zijn keuze hiervoor uit. Daarentegen
Twaalf procent vindt dat. “Lange rijen
gaat 14 procent van de inwoners die
voor de kassa’s en te weinig zitplekvorige keer niet gingen, dit jaar wél.

korting
60%
zomercollectie

ken maken
pijnlijk zichtbaar dat het
evenement
de Lottumers
boven hun hoofd
aan het groeien
is”, legt iemand zijn
keuze uit. Een ander is het
daar niet mee eens. “Ik vind het
knap, want het draait allemaal op inzet
en vrijwilligers. Het wordt zo groot als
de inwoners aankunnen.”
Toch vindt 82 procent van de inwoners het Rozenfestival een aanwinst

Oneens
55%

Eens
45%

voor de gemeente.
“Het is een prachtig
gebeuren.” Slechts
2 procent vindt
het absoluut
geen aanwinst.
“Het teveel
aan horeca
en met name
de stank van
braadworst doet
teveel denken aan
een Duitse markt.”

Voor meer resultaten
of aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

*

*

op de

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

okken v.a. € 10,- *
blazers v.a. € 15,- * pantalons/r
*vesten/pullovers v.a. € 7,50 * t-shirts/topjes v.a. € 5,-

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
* tenzij anders aangegeven

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

Bespreking Poll week 30

Er zijn te veel oorlogsmonumenten
De stelling van twee weken geleden werd door een grote meerderheid van
71 procent met ‘oneens’ beantwoord. Zij vinden dat er niet teveel oorlogsmonumenten zijn in de gemeente. Slechts 29 procent van de stemmers was het
eens met het idee dat er teveel monumenten zijn om de Tweede Wereldoorlog
te herdenken.
Ria Maes uit Broekhuizenvorst is het niet eens met de stelling. “Er zijn
helemaal niet te veel oorlogsmonumenten. Ieder monument heeft zijn eigen
verhaal.” Haar dorpsgenoot M. Derikx vindt ook niet dat er teveel oorlogsmonumenten zijn. “Ik denk dat velen niet weten wat er zich in die tijd heeft

afgespeeld en waarom deze slachtoffers hun leven hebben gegeven.” Deze
persoon vindt dat monumenten de verhalen kunnen verduidelijken, ook voor
toekomstige generaties.
Mensen die vinden dat er teveel monumenten zijn, kunnen bijvoorbeeld
vrezen dat de aandacht voor herdenkingen hierdoor versnipperd raakt of dat
mensen verward raken door een grote hoeveelheid informatie. Te veel of te
weinig, hoe dan ook worden komende periode zowel in Broekhuizenvorst als in
Meterik nieuwe oorlogsmonumenten geplaatst. Toevalligerwijs herdenken deze
monumenten allemaal vliegtuigcrashes.

Een tijdelijke huurwoning is dé oplossing
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor
het realiseren van tijdelijke huurwoningen in de kleine kernen. De behoefte aan
huurwoningen is daar groot, maar wooncorporaties kunnen niet altijd aan die
wens voldoen. De gemeente is nu onder meer in gesprek met een bedrijf dat
huurwoningen kan bouwen die zo’n 10 jaar blijven staan en daarna gemakkelijk
te demonteren zijn. Ideaal. Dat scheelt de gemeente en woonorganisaties
kosten. Een reguliere woning wordt namelijk in de regel voor minstens 50 jaar
gebouwd. Het is logisch dat zij niet willen investeren in onroerend goed dat na

15 jaar weer leeg staat omdat er geen behoefte meer aan is.
Aan de andere kant is het nu lastig te voorspellen wat de woonmarkt
op de lange termijn gaat doen. Misschien blijkt dat over 15 tot 20 jaar er
weer een grote vraag is naar huurwoningen en het dus wel rendabel voor de
wooncorporaties is om ze te bouwen. Daarnaast is het nog maar afwachten wat
de kwaliteit is van deze tijdelijke huurwoningen. Is het dan geen weggegooid
geld?
Een tijdelijke huurwoning is dé oplossing. Wat vindt u?

Marieke
ment...
“Dag mevrouw, heeft u even
een momentje voor mij?”
De twintiger zet zijn meest
charmante glimlach op, steekt
zijn klembord naar voren en
haalt diep adem om in een keer
zijn verhaal af te gaan steken. Ik
ben hem echter snel voor. “Sorry,
geen tijd”, zeg ik zonder te
stoppen terwijl ik een ik-hebhet-zó-druk-gezicht opzet.
Vond je ze vroeger alleen
nog in de grote steden,
tegenwoordig hebben de
enquêteurs, abonnement- en
andere verkopers ook al de
dorpen overgenomen. In
groepjes van gemiddeld vier
positioneren ze zich bij de
ingangen van supermarkten en
andere strategische plekken. Van
verre herken je ze al. Vaak zijn
ze gekleed in schreeuwerige
T-shirts met daarop de naam van
de firma waarvoor ze reclame
maken. Soms hebben ze echter
onopvallende kleding aan,
waardoor je niet meteen in de
gaten hebt wie daar nu zo naar
je staat te lonken en waarom.
Zie ik een van hen staan, dan
probeer ik meteen oogcontact te
vermijden, stevig door te lopen
en ze desnoods met mijn
winkelwagentje omver te rijden.
Het mag duidelijk zijn: ik hou
niet van mensen die mij, tegen
mijn zin, iets aan willen smeren.
Ik ga niet op straat een
abonnement op de
Postcodeloterij of Telegraaf
afsluiten en nee, ik wil ook niet
gebruik maken van deze
fantastische aanbieding. En hou
die foto’s van zielige
weesezeltjes maar bij je.
Wanneer ik door een
anoniem telefoonnummer word
gebeld neem ik niet op. Mocht
iemand mij echt nodig hebben,
dan spreekt hij mijn voicemail
maar in. Af en toe staat er
iemand aan de deur die iets wil
verkopen. Ook die kap ik na zijn
of haar openingszin meteen af.
Ik ben heel tevreden met mijn
energie-, TV- en
waterleverancier, dank u wel.
Kijk, ik begrijp ook wel dat
dit vaak jongeren zijn met een
vakantiebaantje en dat zij hun
target moeten halen. Maar
misschien kan ik nu duidelijk
maken, dat je mij gewoon mag
overslaan. Als ik maar vaak
genoeg nee zeg, dan moet het
wel een keer doordringen zou ik
denken.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 31) > Openheid over toekomst Gasthoês is een must > eens 83% oneens 17%
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Kavels te koop in Sevenum
Laatste kans voor aankoop van
woningbouwkavels aan de Beatrixstraat in
Sevenum onder gunstig belastingregime.

stra
Beatrix

at

Twee kavels
Aan de Beatrixstraat in Sevenum zijn vrije sector
kavels te koop. Momenteel zijn er nog twee
kavels beschikbaar. Deze kavels zijn zo’n
450 – 500 vierkante meter groot.
Gunstige belastingregeling
Het is mogelijk om te proﬁteren van een ﬁscaal
gunstige regeling waardoor er geen BTW maar
slechts overdrachtsbelasting wordt verrekend
over de kavels. Deze mogelijkheid is echter
slechts tot 1 september 2014 beschikbaar.
Startpunt Wonen
Mocht u interesse hebben in een van de kavels
dan kunt u nu nog proﬁteren van deze gunstige
ﬁscale regeling. U kunt bij interesse of voor
meer informatie contact opnemen met Startpunt
Wonen, die de kavels namens de gemeente
verkoopt en begeleiding biedt bij de aankoop.
Startpunt Wonen kan u ook op de hoogte
brengen van diverse stimuleringsmaatregelen die
wellicht interessant zijn voor u. Startpunt Wonen
is gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en is
tevens te bereiken via 077 260 00 00 of
info@startpuntwonen.nl

Openbare hoorzitting

Behandeling van bezwaarschriften en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 19
augustus bij elkaar voor het behandelen
van bezwaarschriften. Deze commissie
brengt advies uit over te nemen besluiten op
bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden
plaats in het gemeentehuis in Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Hoorzitting om 18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit om geen vergoeding
leerlingenvervoer toe te kennen in schooljaar
2014-2015.

Hoorzitting om 19.15 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit voor realiseren van
tennispark in Grubbenvorst.
Hoorzitting om 20.00 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit tot toekenning van
huisnummering op Tienrayseweg in Horst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. (077)-477 9393.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Saarweg 13
Grubbenvorst
Horsterweg 47c
Horsterweg 66
Kloosterstraat 14
Kloosterstraat 90B

Horst
Venrayseweg 93
Lindweg ong.
Het Veldje 23
Frans Wolterstraat 30
Kronenberg
Peelstraat

Meerlo
Sectie B 4537
De Cocq van Haeftenstraat 23
Melderslo
Broekhuizerdijk 48
Meterik
Crommentuijnstraat 32, Meterik

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2015 tot
1 september doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail:
gemeente@horstaandemaas.nl

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Wens in Beweging:
met de wensambulance
verzorgen wij een
onvergetelijke dag
Nog één keer de Nachtwacht bekijken in
het Rijksmuseum, nog één bezoek aan
je eigen huis, een concert van je favoriete artiest. Voor mensen die terminaal
ziek en bedlegerig zijn, is het vaak een
onvervulbaar verlangen. “Gelukkig kunnen we deze mensen sinds september
2013 helpen bij het vervullen van de
laatste wens met de wensambulance van
Stichting Wens in Beweging”, aldus Lars
Hoebers, een van de vele vrijwilligers van
de Stichting. “In totaal hebben we het afgelopen jaar circa 30 wensritten vervuld
met onze Wensambulance. Een prachtig
initiatief als je het mij vraagt, ik ben blij
dat we nu ook in Limburg wensritten kunnen verzorgen.”
Wensambulance
De stichting is ontstaan binnen de
AmbulanceZorg Limburg-Noord. In 2012
wilde die vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling te geven aan het
initiatief ‘wensambulance’. In Nederland zijn
meerdere wensambulances actief. Elke regio
geeft op eigen wijze invulling aan de wensritten. De initiatiefnemers van Limburg-Noord
gunnen iedereen een avondje uit of een
bezoek aan een bijzonder iemand of plek.
Volledig verzorgd
Lars gaat verder: “Voor het vervoeren van de
mensen hebben we een speciale wensambulance. De wensambulance is een volledig
ingerichte ambulance met een extra raam
en extra zitplaats. Tijdens elke rit is er altijd
een verzorgende of verpleegkundige aan

Foto: Hoebers Photography
boord. We geven de mensen een onbezorgde
dag genieten, maar dat is iets anders dan een
dag zonder zorg. Optimale begeleiding van
de wensvrager is voor ons heel belangrijk,
daarom beschikken we over gecertiﬁceerde
begeleiders. Het team vrijwilligers dat ons
omringt, is perfect uitgerust om nagenoeg elke
wens in vervulling te laten gaan.”
Meer bekendheid
“Weet u wat zo jammer is: de wensambulance staat te vaak stil. We kunnen nog veel
meer ritten aan. Mensen kennen ons nog
niet voldoende en weten niet dat we er zijn.
We gaan daar ook meer werk van maken.
We willen meer ritten maken en wensen
vervullen. Vooral ook omdat we dit jaar een
tweede wensambulance krijgen, die speciaal
is ingericht voor kinderwensen. Kent u iemand
die een wens (groot, klein, voor jong en oud)
heeft, heeft u vragen, of wilt u stichting Wens
in Beweging sponsoren? Neem dan contact op
met Wens in Beweging. Dat kan via telefoonnummer 088-0330238 of via de website
www.wensinbeweginglimburg.nl”

Zondag 31 augustus 2014: 112 On Wheels
Stichting Wens in Beweging organiseert 31 augustus “112 On Wheels” op Trafﬁc Port Venlo.
Tijdens deze bijzondere dag presenteren wij de wensambulance, een groot aantal moderne en
oldtimer hulpverleningsvoertuigen en kunt u binnenkijken bij enkele op Trafﬁc Port gevestigde
bedrijven. Op deze dag bent u tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom op Trafﬁc Port Venlo
(Olivier van Noortweg). De entree betreft slechts 1 euro per persoon. Parkeren is gratis.
Een mooi dagje uit voor het hele gezin! Voor meer informatie zie www.facebook.com/112onwheels
en www.twitter.com/112onwheels .
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Open, transparant en vooral “in overleg met de burgers”
Ongetwijfeld herkent u bovenstaande voornemens nog, want die
stonden in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. Maar
beloven is één ding, beloftes nakomen is blijkbaar heel iets anders.
Inmiddels weet u namelijk dat al tijdens de verkiezingscampagne het
college in het geheim plannen maakte voor de “revitalisering”van het
Gasthoês zonder dat u of de gemeenteraad daarvan op de hoogte was.
Na de verkiezingen hebben wij
hierover enige informatie gekregen
tijdens een besloten raadsvergadering, maar deze informatie had nog

steeds het stempel ’geheim’.
Uiteraard hebben wij, samen met SP,
in dat vertrouwelijke overleg aangedrongen op meer openheid. Uiteindelijk

heeft het college toegezegd enige
informatie naar buiten te brengen (zie
de HALLO van week 32). Maar is dat
voldoende? Wat ons betreft niet.
Wij hadden gevraagd om een algemeen persbericht in alle lokale media.
Het college kiest slechts voor een
bericht op de eigen propaganda-pagina
in de HALLO.
En ook de inhoud van die mededeling
is wat ons betreft onvoldoende. Er staat

dat er een haalbaarheidsonderzoek is
gedaan, maar de opzet en de resultaten van dat onderzoek zijn geheim. En
waar is de conclusie, “dat de resultaten
bemoedigend zijn”, op gebaseerd? Ook
dat is voor ons nog steeds een grote
vraag en dus niet verifieerbaar en
controleerbaar.
Wat er wel staat is dat er iets gaat
gebeuren met het Gasthoês, als het
aan het college ligt, maar niet wat en

onder welke voorwaarden. Bovendien
schrijft het college dat het nader overleg met de raad vertrouwelijk zal zijn.
Wij vinden dat onaanvaardbaar.
De collegepartijen hebben indertijd
beloofd open en transparant te werken in overleg met de burgers.
Wij zullen hen houden aan deze verkiezingsbeloftes.
Henk Kemperman
D66 Horst aan de Maas

Floriade en Villa Flora, de rekening is voor de burgers
Afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de Floriade en het
gigantische verlies van 9 miljoen euro. Inmiddels is duidelijk dat de kans
groot is dat de gemeenten in de regio weer mogen gaan betalen. Dit keer
voor Villa Flora, het voormalig tentoonstellingsgebouw van de Floriade.
Op basis van mooie verhalen over hoge huuropbrengsten en flinke winst,
besloten de gemeenten in Noord-Limburg in 2010 het gebouw voor
10 miljoen euro zelf te bouwen. Vier jaar later staat Villa Flora grotendeels
leeg en kost het gebouw geld.
De gemeenten in Noord-Limburg
hebben sinds 2002 ruim 26 miljoen

euro gestoken in de Floriade en 12 jaar
na dato, lijkt het eind nog niet in zicht.

De mensen die verantwoordelijk waren
voor de Floriade hebben hun schaapjes
op het droge, de een werd Tweede
Kamerlid, de ander pretparkdirecteur in
Rusland en weer een ander heeft het
geschopt tot graag geziene talkshowgast met een dozijn aan commissariaten. Intussen zijn de bibliotheken van
Sevenum en Grubbenvorst gesloten,
verdwenen de consultatiebureaus in de
dorpen en is er steeds minder geld voor

de zorg voor onze ouderen.
Dit voelt niet goed. Zeker omdat
nog steeds niet duidelijk is of er nog
meer verliezen aan zitten te komen.
De gemeente heeft bijvoorbeeld ook
belangen in de gronden rondom het
Floriadeterrein. Daarom zal de SP in
de gemeenteraad voorstellen om
de financiële risico’s van gronden en
projecten rondom het Floriadeterrein

te onderzoeken. Hierbij vinden we
het belangrijk dat de mensen die
verantwoordelijk waren voor deze
plannen ook aan het woord komen.
Tot op heden hebben ze zich altijd
kunnen verschuilen achter rapporten,
het zou goed zijn als ze eindelijk eens
verantwoording aan de inwoners van
de regio af zouden leggen.
Thijs Coppus
SP Horst aan de Maas

A d ve r to r i a l

Geld of geen geld!

De financiële opvoeding
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

nd
60 kraampjes en aansluite lein
minap
live muziek op het Wilhel
20.00 uur!
Diverse winkels open tot

DONDERDAG
14 AUGUSTUS

ZOMERSE
MARKT
Van 14.00 tot
20.00 uur

GRATIS
PARKEREN

Buitengewoon compleet!

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 jongeren schulden heeft. Een belangrijke oorzaak is onwetendheid, agressieve verkooptechnieken en de verleidingen van alledag. Kortom: genoeg aanleiding om u een aantal tips aan de
hand te doen om ervoor te zorgen dat uw kind niet in de problemen komt.
Financiële opvoeding is uw kinderen
leren met geld om te gaan.
Dat betekent: met een beperkt,
vast bedrag een bepaalde periode
leren overbruggen, wensen kunnen
afstemmen op inkomsten en keuzes
maken tussen wat nodig is en wat je
graag zou willen.
Leren omgaan met geld betekent
ook dat je fouten mag maken.
Onverantwoorde keuzes op jonge
leeftijd kunnen leerzaam zijn.
Ze kunnen voorkomen dat uw kind
later door een verkeerde keuze in
financiële problemen raakt.

kwartaal) en wijk daar niet vanaf.
• Geef duidelijk aan wat uw kind
wel en niet van het zakgeld moet
betalen.
• Hou in gedachten dat zakgeld geen
loon is en ook geen middel om te
straffen.
• Praat met je kind over geld.
• Op = Op. Durf Nee te zeggen.
• Het bedrag dat u geeft is afhankelijk
van hoeveel u zelf te besteden hebt.
• Geef zelf het goede voorbeeld
en laat zien hoe u uw financiële
wensen en mogelijkheden tegen
elkaar afweegt.

Do’s en don’ts
Ieder kind is anders en zal ook anders
met geld om gaan. Toch zijn er een
paar tips die u kunnen helpen bij uw
financiële opvoeding.

Don’ts:
• Zakgeld als beloon/strafmiddel.
• Voorschieten en bijspekken.
• Denken dat kinderen alles wel
weten en begrijpen over geld.

Do’s:
• Geef steeds hetzelfde bedrag op een
vast tijdstip/dag.
• Spreek vooraf af hoe lang uw
kind met het zakgeld moet doen
(bijvoorbeeld een week, maand of

Informatiebijeenkomst met
budgetcoaches
Wilt u meer weten over financieel
opvoeden? Kom dan naar een van
onze informatiebijeenkomsten in
september. Deze interactieve bijeen-

komsten met de nodige humor en
praktische tips worden verzorgd door
budgetcoach Daniëlle Knapen en Eef
van Opdorp, ook wel bekend van het
programma ‘Uitstel van Executie’ met
Martijn Krabbé.
De bijeenkomsten vinden plaats op:
• Woensdag 17 september van 18.30
tot 21.30 uur, basisschool de Twister,
locatie blauw in Horst
• Woensdag 24 september van 18.30
tot 21.30 uur, basisschool de Keg
in Venray
U kunt zich aanmelden via de website
www.mijncjg.nl
Dorry Moorren
Gezinscoach gemeente Horst aan
de Maas en consulent MEE/CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)
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Horster Streekthee op
Rozenfestival

De Groene Lantaarn
Tienray heropent

Tea Lifestyle introduceert tijdens het Rozenfestival in Lottum, dat plaatsvindt van vrijdag 8 tot en met maandag
11 augustus, de Horster Streekthee. Deze theecollectie bevat drie soorten thee die zijn gecreëerd in samenwerking
met lokale ondernemers.

Eetcafé De Groene Lantaarn in Tienray heropent binnenkort haar
deuren. Op termijn zal er in het voormalig hotel ook een bed and
breakfast worden gevestigd.
De nieuwe huurders, Alfred
en Brigitte Tomassen, willen een
betaalbaar eetcafé realiseren in het
hart van Tienray. “Het moet voor
iedereen aantrekkelijk zijn. Naast
koffie en gebak kunnen gasten ook bij
ons terecht voor een lunch of diner”,
vertelt Alfred.

Een uitbreiding met een bed and
breakfast staat ook op de planning.
Hier willen ze de kamers van het eerdere hotel bij betrekken. “Aangezien
deze eerst gemoderniseerd dienen
te worden, staat de opening van het
bed and breakfast pas gepland voor
volgend voorjaar”, aldus Tomassen.

Schreurs wint
Nederlandse titel
Esther Schreurs van kapsalon MooiHaar uit Horst heeft de eerste plaats
weten te behalen in de partnercategorie voor de Goldwell Color Zoom
Challenge 2014. Zij gaat hierdoor door naar de internationale livefinale
in Berlijn.

De Horster Streekthee bestaat uit
Blauwe Bessenthee van Blue Berrie Hill,
Aardbeienthee van het Aardbeienland
en Rozenthee van résidence La Vie en

Rose. Elke thee stelt een ander
streekproduct centraal en waar
mogelijk zijn de eigen producten erin
verwerkt. Tijdens het Rozenfestival in

Lottum is de Streekthee te proeven en
te verkrijgen bij de stand van
Tea Lifestyle op de tuinmarkt aan de
Maas.

Niaga introduceert
techniek voor recyclebare
tapijten
Het Grubbenvorster bedrijf Niaga gaat samenwerken met DSM. Dat doet zij voor de verduurzaming van de
tapijtindustrie. De bedrijven willen een technologie introduceren waarmee tapijten uit één materiaal, bijvoorbeeld
polyester, kunnen worden gemaakt. Daarmee wordt het mogelijk tapijten te recyclen.
Niaga werkt vanaf 24 juni dit jaar al
samen met DSM onder de naam Niaga
DSM. Chris Reutelingsperger ontwikkelt
samen met zijn bedrijfspartner Norbert
van der Nap al langer duurzame
oplossingen voor de tapijtindustrie.
“Wij hebben de kennis voor het proces
in huis en DSM heeft een stukje
research vrijgemaakt. Er wordt als
het ware een soort lijm ontwikkeld,
waarmee het polyester aan elkaar

gemaakt kan worden, maar dat er
ook voor zorgt dat het makkelijk los te
koppelen is. Zo kan het in de toekomst
eenvoudig worden hergebruikt”,
legt Reutelingsperger uit.
Niaga DSM wil het recyclebare
tapijt eind 2015 op de internationale
markt introduceren. Het produceren van
het tapijt laten ze over aan de grotere
tapijtfabrikanten. Met de productie van
het nieuwe tapijt wordt 90 procent

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

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

energie bespaard ten opzichte van
de traditionele tapijtproductie.
Consumenten kunnen het recyclebare
tapijt straks vinden bij interieur
verkoopkanalen. Reutelingsperger
denkt dat internet de belangrijkste
markt is.
“De Amerikaanse markt voor het
nieuwe product is denk ik het grootste,
maar ook in Europa gaat een aantal
bedrijven er mee aan de slag.”

De categorie waarin Schreurs
deelnam is voor alle kappers die in de
afgelopen drie jaar werkzaam zijn
geweest voor haarproductenproducent
Goldwell. Een jury koos haar als
Nederlandse finalist in de categorie
Global New Talent.
Van 10 tot 13 oktober mag zij
daarom meedoen aan de finale in

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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HOESLAKE
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OVERTREKKEN | LAKENS |
op voorraaD!
binnen! Meer Daetnev80enDejessins
tafel op!
DE NIEUWE COLLECTIE

tip: Me

Berlijn, waar de winnaars strijden
in een livefinale om de prijs. Esther
Schreurs dingt mee naar de titel
Global New Talent Colorist en een
erelidmaatschap van het internationale Color Zoom Creative Team. De
winnaars mogen de nieuwe collectie
van Goldwell voor 2016 mee helpen
ontwikkelen.

Autobedrijf

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

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Tiende editie jeu de
boulestoernooi Horst
Jeu de Boules Club Horst organiseerde van maandag 28 juli tot en met zondag 3 augustus in Kasteelpark ter
Horst haar jaarlijkse Poels Meubelen jeu de boulestoernooi. Het uitgangspunt van de vereniging dit jaar was het
bevorderen van de leefbaarheid voor ouderen in Horst en omstreken.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Alles onder één dak: dames- en herenmode,
nacht- en ondermode en schoenen

Totale leegverkoop van de

zomercollectie!

Dames T-shirts v.a. 15,Damesbroeken v.a. 19,Heren korte broeken v.a. 10,Herenbroeken v.a. 25,Herenoverhemden v.a. 15,Schoenen o.a. Rieker, Tamaris
en Jana nu tot 50% korting

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Sportblessures, Tennisarm, RSI
Vruchtbaarheidsproblemen/IVF
Migraine, Stress, Vermoeidheid

Rob Coumans

Ook Ondersteuning bij
Stoppen met Roken
en Overgewicht

Met zo’n 170 deelnemers uit
ruim twintig verschillende dorpen
kijkt voorzitter Toon Rops van Jeu de
Boules Club Horst tevreden terug op
het toernooi. Zes dagdelen is er met de
ballen op de Horster banen gespeeld.
“Er staan weer andere namen dan vorig
jaar in de finale, maar ook van onze
eigen vereniging. Er doen zo’n 28 man
mee met de finale en tien deelnemers
zijn van Horst”, lacht hij.
Verscholen onder de
schaduwdoeken staan andere spelers
toe te kijken hoe de laatste ballen

gegooid worden. Na een dankwoord
van de voorzitter van de Horster club
en het uitdelen van de presentjes
voor alle deelnemers is het dan aan
wethouder Ger van Rensch. Hij mag de
bekers aan de eerste, tweede en derde
plaats geven, maar daarnaast ook de
wisselbeker uitreiken. “Om de grote
Poels Meubelen wisselbeker is het te
doen”, legt Rops uit. “Daar wil je altijd
mee naar huis.”

Sportief en familiair
Voorzitter Rops vindt het bijzonder

dat een van de grootste open
toernooien in deze regio in Horst wordt
gehouden.
“Het is interessant voor de
communicatie met andere verenigingen
en je raakt op zo’n dagen natuurlijk
ook een beetje verbroederd. Het is
gezellig, leuk, sportief en familiair met
elkaar omgaan”, praat hij verder. Ieder
jaar liggen er nieuwe draaiboeken
klaar, maar het is toch een hele klus
om het weer beter te maken. “Ook
dit jaar moesten de puntjes op de i”,
besluit Rops.

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

TE KOOP PER INSCHRIJVING
Perceel cultuurgrond
gelegen nabij Venloseweg
en Groote Molenbeek
te Sevenum.
Oppervlakte koop: 04,35.21 ha.
Bestemming: agrarisch.
Inschrijven uiterlijk
30 september 2014 vóór 13.30 uur.
Voor meer informatie of het opvragen van
de brochure met inschrijfformulier kunt u contact
opnemen met ons kantoor (0492-661884).
Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond
heuvel@heuvel.nl - T: 0492 - 661 884

WWW.HEUVEL.NL

WÉRKT VOOR U

Pulse MTB-Streetrace
De negende editie van de Pulse MTB-Streetrace vindt zaterdag 16 augustus plaats in Melderslo. Het
parcours ligt midden in het centrum van het dorp en wordt met kustmatige hindernissen en obstakels extra
uitdagend gemaakt. Iedereen kan deelnemen aan de mountainbikewedstrijden: van jong tot oud en met of
zonder mountainbike-ervaring. Het programma start om 16.00 uur met een wedstrijd voor de jeugd. Om
17.00 en 17.45 uur starten de recreanten voor elk 30 minuten. De licentiehouders beginnen hun wedstrijd
om 18.45 uur voor een race over 60 minuten. De organisatie is in handen van wielervereniging Limburg
Express Cycling Team. Toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.mtbstreerace.nl
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Joeri Verhaagh
15 jaar
Grubbenvorst
Citaverde College

Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar hoop ik op de planken te
staan, in een musical. Ik weet nog niet
of het dat gaat worden, maar ik zou
het heel graag willen. Ik zou heel graag
grotere musicals willen doen. Dat klinkt
heel naïef, maar ik zou het gewoon zo
leuk vinden.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dat is een musical waaraan ik heb
meegewerkt. We gaven daarvan drie
voorstellingen, maar dat zou ik heel
graag nog een keer doen, zo leuk vond
ik het.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat zou iets van Glee zijn. Dat is een
tv-serie en daar ben ik helemaal weg
van. Als je me daar iets van geeft, dan
maak je me helemaal blij. In sommige
dingen uit deze serie herken ik mezelf

gewoon heel goed, daarom vind ik het
zo geweldig. Het gaat ook over zang en
dans en dat past wel in het rijtje bij mij.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
De hoofdrolspeelster van Glee. De
hoofdrolspeler kan niet, want die is
dood. Dan zou ik gewoon een dag mee
willen draaien. Niets speciaals, maar
gewoon precies doen wat ze normaal
ook doen. Het lijkt namelijk allemaal zo
mooi, maar is het ook zo mooi vraag ik
me wel eens af.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van een vriendin. Ze vroeg
of ik vrijdag naar haar verjaardag kom.
Ik heb teruggestuurd dat ik zeker kom,
dat ze op me kan rekenen en dat ze
niet zenuwachtig hoeft te zijn over het
cadeau, want ze houdt niet van verrassingen.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
In een roeibootje op een meer. Ik heb
de film The Notebook gisteren gekeken
en dat vond ik er wel bij passen. Dat

L

aan
Joeri Verhaagh

vond ik wel origineel.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een rode Mini Cooper. Ik ben helemaal
weg van Mini Coopers. Ik vind ze er
gewoon keileuk uit zien. Ook al zijn
ze zo klein en heel duur, ik vind ze
gewoon geweldig.
Wat is uniek aan jou?
Uniek aan mij is dat ik best creatief ben, en dat hoor je niet vaak.
Toneelspelen trekt me heel erg, maar
ook schilderen, kleien en tekenen vind
ik heel interessant. In mijn vrije tijd pak
ik al gauw een papiertje en daar ga
ik dan op krabbelen. Ik heb ook altijd
schilderspullen klaarliggen en die pak
ik meteen als ik even niets te doen
heb.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik
sowieso naar een musical gaan samen
met mijn moeder. Wat ik met de rest
van het geld zou doen, dat zou ik niet
weten. Ik zou niet meteen iets groots
kopen, misschien later wel. Dan zou ik

NIEUW!NIEUW!
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kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

het misschien uitgeven aan een oud
boerderijtje of zoiets.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Gehaktballetjes in tomatensaus. Ze
kookt het met heel veel liefde, dus ik
denk dat dat het geheime ingrediënt is.
Niemand kan het maken zoals zij.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik heb een bijbaantje bij café Central in
Venlo. Ik heb daar twee weken stage
gelopen en op basis daarvan hebben
ze mij een baan aangeboden. Ik maak
de drankjes klaar en ik zorg ervoor dat
ze op de dienbladen komen te staan.
Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk
zou vinden.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Dat mijn moeder en haar vriend gingen
trouwen. Ik was alles aan het organiseren en net voordat ik mijn moeder
mocht weggeven, werd ik in paniek
wakker en dacht ik dat alles mis was
gegaan. Ze gaan wel ooit in het echt
trouwen, maar wanneer weet ik nog
niet. Ik hoop gauw.
Knuffel of kus?
Ik denk dat knuffel beter bij mij past,
omdat als er problemen zijn, mensen
vaker naar mij toe komen. Dan help en
troost ik ze. In de klas noemen ze me
zelfs Winnie, van Winnie de Poeh. Dus
ik denk dat knuffelen beter bij mij past.
Druk of rustig?
Ik ben vrij rustig. Sommige mensen
zullen me ook wel als druk kennen,
maar dat is in bepaalde situaties, als ik
bijvoorbeeld iets moet regelen en dat
dreigt verkeerd te gaan. En als ik het
gezellig heb. Maar het is niet zo dat
ik meteen de aandacht van iedereen
moet hebben. Dus over het algemeen
ben ik vrij rustig.
Stad of dorp?
Ik denk dat op dit moment de stad
beter bij mij past, omdat het daar wat
drukker is en daar is meer te doen. Het
is niet zo dat iedereen daar iedereen
kent, daar ben ik niet weg van. Dat
vind ik soms heel benauwend en in
een stad heb je dat minder.

De zomerkoffer
Ieder jaar is het inpakken
van mijn zomerkoffer weer
een klus. Meestal begin ik veel
te laat waardoor ik efficiënt en
grondig te werk moet gaan,
wil ik het op tijd ingepakt
hebben. Ik bedenk alle
mogelijke scenario’s met de
daarbij behorende kleding,
bijpassende schoenen en al
het benodigde gereedschap.

www.carbootsalehorst.nl

De mannelijke helft thuis
vindt deze uitgebreide en
grondige methode totaal
overbodig. Volgens hem is een
naturel look op vakantie het
mooist. Maar zoals de meeste
mannen, heeft ook hij geen idee
hoeveel kunstige fratsen je wel
niet uit de kast moet halen voor
deze naturel look. Over
overbodig gesproken. Het is
duidelijk dat mannen en
vrouwen een iets andere
definitie hebben van de term
’overbodig’. Vrienden van hem
nemen een setje Bierpong mee
(een drinkspel uit Amerika) op
vakantie. Is toch gezellig? Ja
heel gezellig, goed idee – doen
we niet. Op de plek van dat
setje Bierpong past namelijk ook
precies een setje linnen
espadrilles. Je moet nu eenmaal
prioriteiten stellen. Maar wat
gaat er dan zoal in mijn koffer?
Om te beginnen een bikini. Een
stevige, voor in het
waterpretpark of op de jetski.
Een keer van de hoogste
glijbaan en je cups hangen
onder je oksels. Gelukkig kan er
ook een charmante mee. Naja,
laat ik er twee mee nemen, dan
heb ik nog wat te kiezen. Een
stapel tops. Met bijpassende
broekjes en rokjes, dat spreekt
voor zich. Oh en bij dat ene
jurkje draag ik die andere hakjes
en bij dit rokje deze nieuwe
sandaaltjes. Laat ik ook nog een
lange broek meenemen en een
vestje. Stel dat het ’s avonds
afkoelt, niet dat dat ooit
gebeurt, maar het zou kunnen.
Dan kan je het maar beter bij je
hebben.

Niet lekker iN je vel?

Terwijl ik nog driftig alle
kastjes onderzoek of ik niet iets
vergeten ben duwt mijn vriendje
me een paar shirts onder de
neus: “Kan dit nog? Fris
genoeg?” Prima! Zwembroek –
check. Slippers – check! Klaar!

MEGA
Rommelmarkt
Zon 10 aug

Carbootsale Horst

A73 afrit 10 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Tienrayseweg 12, 5961 NL

31 aug & 21 sept

MEGA Horst

Adres: Depôt
Oosterthienweg 4 Oostrum
GEOPEND ELKE
ZATERDAG 9.00-16.00 uur
Diverse teak en eiken tafels
30-50% KORTING
Diverse teak kasten
30-50% KORTING
Diverse sets eetkamerstoelen
30% - 50% KORTING
Binnenverlichting
50% KORTING

Mies
Column

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Mies
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GEPLUKT Gir Vullings

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.

s
’
e
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Deze zomer stelt Joke van
Het Aardbeienland in Horst
speciaal voor de lezers van
HALLO Horst aan de Maas een
recept samen met aardbeien en
andere lekkere producten. Met
een paar tips maakt u zelf de
lekkerste zomerse gerechten.

Gariquette
aardbeienparfait
Ingrediënten:
· 350 gram verse gariquette
aardbeien
· het sap en de schil van
1 sinaasappel
· 125 gram suiker
· 1 liter slagroom
· 3 likeurglaasjes (6 cl)
sinaasappellikeur of kersenbrandewijn
· Garnering gariquette aardbeien, kiwi en pepermuntblaadjes

Bereidingswijze:
• Snij de aardbeien in stukjes;
• verhit de vruchten in een kleine
pan met het sinaasappelschil en
50 gram suiker en laat dit circa
3 minuten sudderen;
• pureer de aardbeien met de mixer
of druk ze door een zeef;
• zet de aardbeienpuree in de
koelkast;
• klop de slagroom en de resterende
suiker en meng slagroom
versteviger erdoor. Klop daarna de
slagroom stijf;
• roer de koude aardbeienpuree en
de likeur door de slagroom;
• leg in een rechthoekige vorm
bakpapier en doe hier de parfait in;
• zet de parfait een nacht in de
diepvries;
• snijd de parfait in plakken, verdeel
deze op vier borden en laat dit voor
het opdienen een beetje ontdooien. Garneer de parfait met
gehalveerde aardbeien, schijfjes
kiwi en pepermuntblaadjes. De
Gariquette parfait ziet er mooi uit
met aardbeienpuree die met dunne
reepjes sinaasappelschil wordt
versierd.
Geniet van dit heerlijke nagerecht!

Joke
Dit recept wordt u aangeboden door
Het Aardbeienland in Horst.

Verenigingsgezind is hij al zijn hele leven lang. Van vrijwilliger bij de voetbal- en korfbalclub tot koster in de
kerk van America, overal draagt hij zijn steentje bij. Van oorsprong is hij tuinder, maar ook groot paardenliefhebber.
Gir Vullings (90) uit America wordt deze week geplukt.
Gir Vullings is geboren in Melderslo.
Zijn oude buurt, de Lomperd, heet
tegenwoordig de Blakt. Hij groeide op
bij een groot gemengd bedrijf. Zijn
vrouw Mia Vullings-Driessen (86)
woonde toen al vlak bij hem. “In die
tijd dachten mijn ouders nog aan
emigreren. Toen werden ook de eerste
ontginningsbedrijven in de Peel in
America opgezet. Mensen kregen
bedrijven aangeboden. Zo heb ik ook
een tuindersbedrijf kunnen overnemen
in 1950”, vertelt Vullings.
Samen met Mia was Gir de eerste
eigenaar van een tuinderskas in de

Peel in America. In het jaar dat Vullings
naar America verhuisde, trouwde hij
ook met zijn vrouw. Daarna hebben
zij samen acht kinderen gekregen en
groot gebracht. “Het was hard werken.
Daar ben ik ook voor het eerst met
Fjorden in aanraking gekomen. Het
paard moest me altijd helpen de tuinderskas om te bouwen.”
Jaren later, toen de kinderen groot
waren en uitwaaiden, dachten Mia en
Gir nog eens na over de plek waar ze
oud wilden worden. Hun zoon kocht het
huis aan de Vossenheuvel en kreeg een
vriendin. “We hebben toen gezegd dat

PUZZEL

Sudoku

als hij samen ging wonen, dat wij dan
het huis zouden verlaten en dat hebben
we gedaan”, zegt Vullings. Daarmee
hield echter zijn liefde voor Fjordenpaarden niet op. “Ik wil nog steeds het
beste paard van stal hebben.”
Naast het werken op zijn eigen
bedrijf is Vullings ook altijd druk
geweest in het verenigingsleven.
Inmiddels heeft hij 44 kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
“We hebben een grote familie en
ik ben nu niet meer overal actief in
besturen en als vrijwilliger”, maar, zegt
hij: “Als er kinderen moeten voetbal-

len of korfballen, dan wil ik wel graag
komen kijken. Laatst hadden ze het
kampioenschap. Toen hebben ze me
ook opgehaald”, vertelt hij terwijl hij
straalt van trots.
Inmiddels is hij met alle vrijwillige
activiteiten gestopt, behalve met
tuinieren bij zijn kinderen in de tuin en
met het helpen in de kerk van America.
Dat laatste doet hij nu al ruim 25 jaar.
“Ik doe alles in de kerk. Ik zorg ervoor
dat de gewaden voor iedere dienst
goed klaarliggen en ik zorg dat de
lampen worden gemaakt als ze stuk
zijn. Ze zeggen dat ik de koster ben,
maar ik voel me het manusje-vanalles”, lacht hij. “Ja, als iemand hulp
nodig heeft, dan roept ie maar.”
Vullings heeft naast de kerk
verschillende andere hobby’s, zoals
koersballen en kaarten, maar zijn
paarden gaan voor alles. De Fjord die
nu bij zijn zoon aan de Vossenheuvel in
de wei staat, is zijn alles. “Ik ben erelid
van het stamboek van de Fjorden”,
zegt hij trots. Hij laat een foto van
zichzelf zien met een Fjord bij een van
de keuringen. “Ik moet altijd het beste
paard hebben en met dit paard heb ik
alle mogelijke prijzen gewonnen”, zegt
hij wijzend naar de foto.
Vullings is inmiddels 90 jaar en
denkt graag terug aan vroeger. Van de
boerderij van zijn ouders ging hij over
naar een tuindersbedrijf en van daaruit
verhuisde hij naar de seniorenwoning
waar hij nu woont. “Vroeger toen
ik nog in Melderslo woonde, ben
ik tijdens de oorlog gedeporteerd
naar Duitsland om te werken op de
boerderij”, vertelt hij. Na de Tweede
Wereldoorlog is de boer bij wie hij
moest werkt nog eens naar America
gekomen.
“Nu hoor ik er niets meer van.”
Vullings zit aan tafel en geniet van
zijn oude dag. Terugdenkend aan zijn
avonturen van vroeger, is hij tevreden.
“Het is goed”, besluit hij.

NIEUW: HEERLIJKE SMOOTHIES!
In de smaken BLUEBERRY
ANANAS-MANGO of
AARDBEI-FRAMBOOS

.75

€2

Groenewoudstraat 1 Horst • T: 077-3980003 • www.beejmooren.nl

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

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Oplossing vorige week:
5

9

6

1

4

7

3

8

2

3

2

8

5

9

6

4

1

7

4

1

7

8

3

2

5

9

6

2

7

1

3

8

9

6

5

4

6

4

5

2

7

1

9

3

8

8

3

9

6

5

4

2

7

1

9

6

2

7

1

3

8

4

5

1

8

4

9

6

5

7

2

3

7

5

3

4

2

8

1

6

9

steelkoteletten
v/h scharrelvarken

kip wokreepjes
kip cordon bleu

100 gram € 1,10
100 gram € 0,99
per stuk

€ 2,25

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Doorstart voor Peelpareltjes
Zingende kinderen die in de kerk in America de mis opvullen, het is vanaf 1 augustus verleden tijd. Na ruim 35
jaar stopt kinderkoor De Peelpareltjes uit America. Na de zomer wil het bestuur een doorstart maken, maar hoe is
nog niet bekend. Het bestuur laat weten: “Het voelt niet echt als stoppen.”

Oprichtster en secretaresse Ine
Daniëls-Van der Coelen en dirigente en
voorzitter Petra van Kessel zijn positief
gestemd. Na 35 jaar komt er dan toch
een einde aan het hoofdstuk van het
Americaanse kinderkoor, maar stoppen,
daar denken ze niet aan. “Zie ons als
een vereniging zonder leden. Eind september willen we met projecten voor
kinderen het zingen in de kerk toch
nieuw leven inblazen.”
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Blitterswijck

Kinderkoor De Peelpareltjes viel
lang geleden onder het bestuur van
de kerk. Zuster Margriet en koster
Blondsma leidden het kinderkoor. “De
Peelpareltjes zijn een begrip geworden
in America. Kinderen die nu horen
dat we stoppen, reageren meteen
verschrikt, want dat kan niet. Ze zijn
aan het zingen gehecht. Iemand die
eenmaal zingt, doet dat zijn of haar
hele leven”, zegt Ine.

Het kinderkoor in de huidige
samenstelling begon in september
1978. In de beginjaren telde het koor
zo’n veertig leden. Kinderen werden
op de basisschool gevraagd om bij het
koor te komen. Met het kleiner worden
van de basisschoolklassen, liep het
ledenaantal van het Americaanse kinderkoor ook terug. “We zijn van veertig
naar acht kinderen gegaan”, vertelt Van
Kessel.
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zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Iedere maandagmiddag repeteerden de kinderen uit America in het
oefenlokaal. “Iedereen van de lagere
school was welkom, maar tegen de
kinderen uit groep acht hebben we
wel gezegd dat ze het koor moeten
verlaten. Anders wordt het leeftijdsverschil te groot. De kinderen die stoppen,
missen de verrassingsmiddag en het
kooruitje het meest”, praten Ine en
Petra samen verder.
Aangezien de twee enthousiaste
vrijwilligers het ook niet zagen zitten
om met zes kinderen voor een volle
kerk te gaan staan, zijn ze gestopt. “We
zoeken na de zomer de samenwerking
met de basisschool en de toneelvereniging weer op. Hopelijk kunnen zij ons
tijd, ruimte of kinderen die nog willen,
bieden. Want van horen zeggen, weet
ik dat er nog genoeg kinderen willen”,
benadrukt Ine.
Toch weten Ine en Petra ook dat
het kinderkoor nooit meer zal worden
wat het is geweest. “Het kinderkoor
heeft er altijd bijgehangen”, zegt Ine.
“Dat begrijpen we ook. Ouders zien
hun kinderen nu eenmaal liever op een
sportclub dan bij ons, maar de kinderen
zijn wel altijd vrolijk en dankbaar als
ze bij ons zijn. Het is de puurheid van
de kinderen die we nu het meest gaan
missen”, zegt Petra.
Het enthousiasme bij Ine en Petra
is nog steeds niet weg en daar zijn
ze ook niet bang voor. “We hebben
allebei van jongs af aan bij een koor
gezeten. Dat zit er in”, lacht Ine. Tegen
de laatste groep kinderen hebben ze
gezegd dat ze na de zomer verder
willen in groepjes. “Dan kunnen
kinderen gewoon voor even lid zijn en
een paar keer meedoen”, besluiten Ine
en Petra.

RADIO
De ontvangstmogelijkheden van
Omroep Reindonk zijn te vinden
op www.reindonk.nl.
Via de website is het ook
mogelijk live radio en ’uitzending
gemist’ te beluisteren.
Radio Reindonk heeft een
horizontale programmering met
tijdens werkdagen op ieder half
uur lokaal nieuws. Verder veel
actualiteiten in ’Reindonk Nu’
en muziek voor in de vakantie
en tijdens het werk.
TV
Vanaf september start Omroep
Reindonk in samenwerking met
RKsV Wittenhorst een
maandelijks sportprogramma.
Hierin veel aandacht voor
allerlei sportactiviteiten en
sportverenigingen in Horst aan
de Maas.
VACATURE:
Omroep Reindonk is op zoek
naar verslaggevers en
cameramensen.
Heb jij interesse hierin
(ervaring is geen pré) neem
dan contact met ons op via
directie@reindonk.nl
www.reindonk.nl

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
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Optreden Eva Wijnen en
Joris Janssen

Meerlo

Paintbal toernooi

zo 10 augustus 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

za 9 augustus 14.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Openstelling

Multivisionshow Zuid-Limburg

zo 10 augustus 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

wo 13 augustus 20.45 uur
Locatie: Cambrinus

Melderslo

Horst

Kronenberg

do 7 en 14 augustus
12.00-18.00 uur
Locatie: centrum

vr 8 t/m zo 10 augustus
Organisatie: Osse Windhonden
Renvereniging ‘t Haasje
Locatie: evenemententerrein

America

Zomermarkt

Ponyconcours

zo 10 augustus
Organisatie: Rijvereniging en
ponyclub De Dravertjes
Locatie: Jaegerweg

Windhondenrennen

Livemuziek op het plein

zo 10 augustus 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

do 7 en 14 augustus aansluitend
Locatie: centrum

Zomerfeest:
Beerpong en darten

Breicafé

do 14 augustus 20.00 uur
Locatie: feesttent Meerweg

vr 8 augustus 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

Zomerfeest: Kienen

Carbootsale

do 14 augustus 20.00 uur
Locatie: Torrekoel

7um W*st S*d* W*gg*r B*sh
Bl*c P*rt* Fl*w D*s
za 9 augustus 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Kindervakantiewerk
ma 11 t/m vr 15 augustus
Organisatie: Joepie

zo 10 augustus 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

Lottum

Wandeling in ‘t Ham

vr 8 t/m ma 11 augustus
Organisatie: Stichting Rozendorp
Lottum

zo 10 augustus 09.30 uur
Organisatie: IVN GeijsterenVenray
Locatie: start parkeerplaats
Hesselenweg

Kroetwis maken

Rozenfestival

Tienray

Tanzbar im Garten
za 9 augustus 13.00-03.00 uur
Locatie: Tuin van OJC Gaellus

Optreden Chantilly Lace
vr 8 augustus 20.00 uur
Locatie: Markt

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wandeling in natuurgebied ’t Ham
IVN Geijsteren-Venray organiseert zondag 10 augustus een wandeling in natuurgebied ’t Ham. De wandeling
start om 09.30 uur bij de kleine parkeerplaats aan de Hesselenweg in Horst. Deelname is gratis.
Natuurgebied ’t Ham en de
aangrenzende Reulsberg vormen een
afwisselend en kleinschalig
natuurgebied met een grote variatie
aan planten en dieren. ’t Ham wordt

doorsneden door de Molenbeek die
weer in het beekdal meandert. Er
komen veel soorten vogels voor en ook
de bever heeft het beekdal inmiddels
ontdekt. Aan de oostkant van het

beekdal zijn tijdens de laatste ijstijd
stuifduinen afgezet. Op deze
stuifduinen, die nu bekend zijn onder
de naam Reulsberg, is in de vorige
eeuw bos aangeplant.

Kroetwis maken en
smeden in De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 10 augustus een
dag om kroetwis te maken en te smeden. De activiteiten beginnen om
13.00 uur.
Met de activiteiten probeert het
museum het verleden levend te
houden. Een kroetwis is een speciale
bundel kruiden en planten met onder
andere boerenwormkruid, haver,
rogge, appel, elzenblad en bietenblad.
Kroetwis werd vroeger gemaakt rond
Maria Hemelvaart op 15 augustus.
Volgens de oude verhalen zorgt de
bundel voor bescherming tegen allerlei
onheil, zoals hoofdpijn, verkoudheid en
blikseminslag.

Kinderen kunnen onder deskundige
begeleiding hun eigen kroetwis maken.
Ook is er een speurtocht voor de jeugd
georganiseerd. Er staan oude spellen
klaar en er is een miniatuurkermis
opgebouwd. In de smidse staan verschillende smeden om hun vaardigheden in het maken van siersmeedwerk
te demonstreren.
Voor meer informatie en de openingstijden van het museum kijk op
www.delocht.nl

gd:

Een nieuwe
lunchroom in
de kern van
Grubbenvorst
waar de gasten
kunnen genieten
van aandacht en
kwaliteit.
We maken
gebruik van
streekprodukten,
schenken
ambachtelijke koffie
en thee of een
limburgs biertje.
Weinig tijd of zelfs
haast...afhalen van
onze gerechten is
ook mogelijk.
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Ben jij op zoek naar een nieuwe
uitdaging waar je veel voldoening uit kunt halen, zelfstandig
en met veel afwisseling mag
werken? Heb je gastvrijheid
hoog in het vaandel staan?
Een functie met verantwoordelijkheden, spreekt werken in
een klein enthousiast team je aan
en ben je per 1 oktober beschikbaar?

Wij zijn op zoek naar een spontaan,
gezellig en representatief teamlid met
aantoonbare ervaring in de keuken, die zowel als kok en als gastvrouw
of -heer fulltime (ook in de weekenden) beschikbaar is om ons team
te versterken. Kandidaten in het kader van aanpak jeugd- en ouderenwerkloosheid worden uitgenodigd te reageren.
Spreekt deze nieuwe uitdaging jou aan, stuur dan een reactie naar
lekkergewoen@ziggo.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Marc Derks 06 - 11 65 06 13.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Eva Wijnen en Joris Janssen

Zomer op podium
Cambrinus
Eva Wijnen staat zondagmiddag 10 augustus op het Zomerpodium van
café Cambrinus in Horst. Woensdagavond vindt op het terras een foto- en
klankshow over Zuid-Limburg plaats van fotograaf Guus Reinartz.
Eva Wijnen was pas 14 jaar toen
ze in 2012 in de schijnwerpers van de
nationale televisie trad en deelnam aan
de Voice of Holland Kids. De finaleplaats
ging net aan haar voorbij, maar buiten
de camera’s timmert Eva sindsdien
verder aan de weg. Tijdens dit zondagmiddagoptreden wordt Eva begeleidt
door pianist, gitarist en tweede stem
Joris Janssen. Toegang tot het optreden
is gratis en het begint om 16.00 uur.
Woensdagavond 13 augustus is het tijd
voor een multivisionshow van fotograaf

Guus Reinartz. Hij toont de vergankelijkheid, van het verstrijken van tijden
en het ontluiken van nieuwe seizoenen.
Als een soort reisleider neemt hij het
publiek bij de hand. Hij onderstreept
de beelden met muziek en poëzie. In
deze multivisionshow is veel aandacht
voor Zuid-Limburg, het licht, de dorpen
en steden en haar architectuur, natuur,
mensen en cultuur, zowel bij dag als
bij nacht. Aan deze productie heeft
Reinartz vijf jaar gewerkt. Deze show
begint om 21.00 uur.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

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

Horst (Lambertus)

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
		
woensdag
		

Heilige mis
17.30
(Vredeskapel)
Rozenkrans
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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

Spoedgevallendienst
8 t/m 14 augustus 2014
Beurskens, C.L.P.
Gebr.v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

Verloskundige zorg

zondag
		

10.00
14.30

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
19.00

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

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

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

Grubbenvorst

zaterdag
		

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Rozendorp Lottum stond in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 augustus in het teken van het jaarlijks
terugkerend Beatz & Bandz Summerfestival. “De afwisseling van bands en dj’s trekt mij wel”, aldus een van de
bezoekers.

09.45

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

Sevenum

‘Ik wil je zien dansen’

Griendtsveen

zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

service 19

Bij aanvang van het festival
miezert het. De toegestroomde
menigte verzamelt zich in de tent
van de Bandz stage, waar Imke van
Deelen met haar nieuwe band Im And
The People een optreden weggeeft.
Het publiek knikt tevreden mee op
het ritme van de akoestische set.
Er worden een paar foto’s gemaakt
en na afloop van de nummers klinkt
telkens luid applaus. Wanneer Imke
iemand uit het publiek naar voren
roept – “ik wil je zien dansen” – snelt
hij al gauw naar de bar voor een paar
koude biertjes. Naast het bandpodium
is er ook een groots opgezette Beatz

stage op het terrein te vinden. Hier
zullen dj’s als Joey Dale en Tom
& Jame er later op de avond een
dansbaar feestje van maken. Wie
een moment rust wil inbouwen kan
terecht in de nagebouwde huiskamer
en wegzakken in een van de
aanwezige banken.

Gezonde spanning
Rita van Deelen uit Lottum deint
rustig mee op de muziek van Im And
The People. Ze geeft aan het festival
tot nu toe heel leuk te vinden. “Ik ben
de moeder van de zangeres”, vertelt ze
glunderend. “Het is nu de eerste keer

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

dakgoten
reinigen

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

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Kom spelen in ons
maïs labyrint!

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Pret
ng
voor jod
en ou

dat de band met z’n vieren optreedt.
En aangezien Imke in Amsterdam
woont, hebben ze niet zo vaak kunnen
oefenen. Er heerste dus wel wat
gezonde spanning.” Gedurende het
optreden breekt het zonnetje door.
Langzaam maar zeker stromen de
gasten binnen. Ook Nicole Heinemans
uit Lottum vermaakt zich prima.
“Ik vind het heel leuk hier, maar ik ben
ook wel bevooroordeeld. Vrienden van
mij treden nu op”, vertelt ze. Het is niet
de eerste keer dat Nicole het festival
bezoekt. “De afwisseling van bands en
dj’s trekt mij wel. En er zijn natuurlijk
veel bekenden.”

Nieuws

20

cultuur
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Vanaf 1 augustus is betalen met IBAN verplicht
Vanaf 1 augustus is SEPA een feit en mogen banken alleen nog betaalopdrachten verwerken met een IBAN.
Gebruik dus vanaf nu een IBAN bij al uw betalingen.

A

dresboek omgezet
Op 1 augustus heeft de Rabobank alle oude Nederlandse
rekeningnummers in uw adresboek in Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren omgezet naar IBAN. Dit
geldt ook voor periodieke en geagendeerde betalingsopdrachten
die u voor 1 augustus heeft ingevoerd.
Altijd een IBAN invoeren
Boekt u een bedrag over via Rabo Internetbankieren, dan moet
u voortaan zelf een IBAN invoeren. Voor overboeken naar een
groot aantal goede doelen geldt nog een uitzondering. Als u voor
1 februari 2016 doneert aan de Samenwerkende Hulporganisaties
(Giro 555) of een ander geselecteerd goed doel via Rabo Internetbankieren, kunt u zowel het IBAN als het oude Nederlandse

rekeningnummer van deze organisaties gebruiken.
Waar vindt u een IBAN?
U vindt uw IBAN bijvoorbeeld op uw rekeningafschriften, in Rabo
Internetbankieren, Rabo Mobielbankieren en op een nieuwe
Rabo Wereldpas. Het IBAN van iemand anders vindt u bijvoorbeeld
op een factuur of kunt u opvragen bij de persoon aan wie u wilt
betalen.
Bankpassen met oud rekeningnummer blijven geldig
Bankpassen met een oud rekeningnummer blijven gewoon geldig.
Uw bankpas wordt automatisch vervangen op de vervaldatum die
op uw bankpas staat. Vraag daarom alleen een nieuwe pas aan in
geval van verlies, diefstal of beschadiging.

Rozenfestival 2014

I

edere twee jaar is het centrum van Lottum tijdens het
Rozenfestival uitbundig versierd met rozen. Miljoenen
rozenknopjes zijn verwerkt in betoverende mozaïeken,
modeltuinen en prachtig versierde objecten. Een tuinfair,
rozen- en bloemschikdemonstraties, eetbare rozenspecialiteiten
en volop informatie over kas- en buitenrozen completeren
het geheel. In 2014 is het gehele festival aangekleed rond
het thema “Rozen stelen de show”. Het Rozenfestival wordt
gehouden van vrijdag 8 augustus vanaf 17.00 uur t/m maandag
11 augustus.
Hulp van Rabobankmedewerkers
Rabobank Horst Venray is een van de hoofdsponsoren van

dit unieke, culturele evenement. Rabobankmedewerkers
adviseren de organisatie over de financiële logistiek en
assisteren als vrijwilliger tijdens het Rozenfestival. Daarnaast
verlenen Rabobankmedewerkers hun creatieve medewerking
bij het maken van een rozenmozaïek in de vorm van het
Rabobanklogo. Via deze sponsoring en hulp toont Rabobank
Horst Venray haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.
Online kaartverkoop en betalen via betaalautomaat
Via de website www.rozendorp.nl. kunt u online tickets te
kopen. Aan de dagkassa’s bij de ingangen maar ook bij de
muntenkassa’s kunt u bovendien betalen met uw pas via
betaalautomaten. Snel, gemakkelijk en veilig!

BEDRIJFSEVENT VOOR JONGEREN

J

Voor de Rabo WereldPas en Rabo EuroPas
gelden vaste limieten voor betaal- en
geldautomaten in binnen- en buitenland
en voor overboekingen via internet.
De limieten gelden per pas, niet per
betaalpakket.
Geld opnemen bij geldautomaat
in het buitenland:
Wereldpas/Europas € 500,- per dag
Betalen via betaalautomaat
in het buitenland:
Wereldpas/Europas € 500,- per dag

interessante bedrijven uit de regio Horst aan de Maas en Venray
presenteert zichzelf op een markt. Op die markt maken jongeren
kennis met deze bedrijven en hun vertegenwoordigers.
Aanmelden, vragen of behoefte aan meer informatie?
Mail naar inspire.organisatie@gmail.com

Het nieuwe ouder worden...hoe neem jij de regie?

De themagroep Horst aan de Maas 2020 wil mensen aanzetten na te denken over thema’s zoals Wonen,
Zorg en Burgerparticipatie. De themagroep wil die elementen raken die nog niet zo uitgebreid aan bod zijn
geweest. Elk thema wordt op een bepaalde manier afgerond. Voor het thema ‘zorg’ heeft de themagroep gekozen
voor het maken van een film. Het doel van de film is mensen te inspireren om na te denken hoe ze invulling willen
geven aan de toenemende vraag naar betaalbare en kwalitatief volwaardige zorg in hun eigen omgeving.

F

PINNEN EN BETALEN
IN HET BUITENLAND

Hoe stel ik mijn pas in voor buiten
Europa?
Met uw bankpas is het mogelijk om
wereldwijd te betalen en geld op te nemen.
Nederland en Europa staan altijd ‘aan’ voor
gebruik en kunt u niet uitzetten. Reist u
naar een land buiten Europa? Zet dan uw
pas ‘aan’ voor de periode dat u buiten
Europa bent. Na de ingestelde periode
wordt de pas automatisch ‘uit’ gezet.

Rabobank Horst Venray is trots! Een groep enthousiaste en
gedreven jongeren uit de regio Horst aan de Maas en Venray
heeft het initiatief genomen een bedrijfsevent te organiseren
op 24 september 2014 in De Wingerd, Maasbreeseweg 2
te Sevenum. Een event met als doel alle toonaangevende
bedrijven en jongeren uit onze regio met elkaar te verbinden.
Laten zien wat onze regio allemaal te bieden heeft! Rabobank
Horst Venray ondersteunt dit initiatief met munten, middelen
en mensen.
ongeren kunnen tijdens dit event op een leuke, laagdrempelige
en interactieve manier kennismaken met bedrijven in diverse
sectoren. Zij krijgen zo inzicht in wat de regio hen te bieden
heeft. Andersom leren bedrijven wat jongeren bezighoudt en
maken kennis met potentiële werknemers. Voor de bezoekers zijn er
naast de bedrijvenmarkt inspirerende workshops over bijvoorbeeld
persoonlijke presentatie en social media. Een breed scala aan

KOM MET JE
SPAARPOT NAAR
DE BANK!

ilm ‘Omgaan met veranderingen in de zorg’
In de film ziet u hoe mensen uit uw omgeving omgaan met veranderingen in
de zorg. Verder worden initiatieven in de regio getoond en wordt ingegaan
op het voeren van de eigen regie over het laatste deel van het leven. De film
kan gebruikt worden ter ondersteuning van informatiebijeenkomsten en is het
vertrekpunt voor een dialoog. De film geeft geen antwoorden op vragen, maar zet
u wellicht ook aan het denken. De film is ontstaan op initiatief van de Themagroep
Horst aan de Maas 2020 in samenwerking met Rabobank Horst Venray en de
gemeente Horst aan de Maas. De film is gemaakt door Image-in. U vindt de film op
onze website in de rubriek ‘Nieuws’ of scan de QR-code.

WERKEN BIJ
RABOBANK
HORST VENRAY

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

Word jij de Rabobank?
De Rabobank is een werkgever die je de kans
geeft je ambities te realiseren. En waar je het
gevoel hebt thuis te zijn. Dat is de werkgever
die wij willen zijn. En dat lukt. Niet voor niets
behaalt de Rabobank steeds een top tien-plek in
het jaarlijkse onderzoek van Intermediair naar de
Beste Werkgevers van Nederland.
Rabobank Horst Venray zoekt een:
• Kredietanalist Food & Agri
• Accountmanager Bijzonder Beheer
Interesse?
Kijk op onze website bij ‘Werken bij Rabobank
Horst Venray’.

