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Wat ooit begon als een kleine markt bij de eerste open dag van het gemeentehuis van Horst, is na veertig jaar uitgegroeid tot een drukke kindermarkt.
Op zondag 24 augustus werd de markt door honderden kinderen bezet. Het is een van de grootste, maar ook een van de weinige kindermarkten in Nederland,
aldus de organisatie. Lees verder op pagina 23

Openingstijden Slagerij

wo t/m vr 8.30 - 18.00 uur | za 8.30 - 16.00 uur
ma en di zijn we wel beschikbaar voor telefonische
bestellingen en het uitleveren van bestellingen.

Openingstijden Catering

• BARBECUE
• BUFFET
• COMPLETE
FEESTVERZORGING

Uitbreiding Toverland
bevat plan voor hotel
Attractiepark Toverland wil verder uitbreiden. Na de opening van de vier hectare grote Magische Vallei vorig jaar,
bereidt ze nu met gemeente Horst aan de Maas plannen voor die verdere groei de komende tien jaren mogelijk maakt.

Dagelijks, tenzij anders vermeld.

HORSTERWEG 1A | LEUNEN | 0478 64 04 05 | INFO@VERKOEIJEN.NL
WWW.VERKOEIJEN.NL
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14.39
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Hertog Jan
Krat 24 flesjes

Zondag 31 augustus open van 11.00 - 17.00 uur

Toverland ontving ongeveer
620.000 bezoekers vorig jaar, na
de opening van de Magische Vallei
waarmee het park zo’n twintig
hectare groot werd. Het park heeft
de ambitie om door te groeien naar
meer dan 1 miljoen bezoekers per
jaar. Om dat mogelijk te maken
is een nieuw bestemmingsplan
voorbereid.
Toverland wil verder
ontwikkelen ten noorden van de
huidige locatie. Daarvoor is een
plan opgesteld tot zo’n 75 hectare
waarmee het park de komende

10 tot 20 jaar vooruit mee moet
kunnen. In het plan is ook ruimte

voor de aanleg van een hotel.
Lees verder op pagina 02
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Protesten Griendtsveen werpen vruchten af

Adviescommissie kijkt naar plan Mariapeel
De plannen om de Mariapeel te vernatten en ongeveer 450 hectare
bomen te kappen, zijn voorlopig opgeschort. Dat maakte provincie Limburg
onlangs bekend. Aanleiding hiervoor vormen de vele protesten die uit de
Peeldorpen opstegen.
De inwoners van Griendtsveen,
Helenaveen en nabijgelegen
Peeldorpen kwamen een paar maan

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray

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
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
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

den geleden in actie toen ze te horen
kregen dat veel bomen in een groot
deel van de Mariapeel gekapt zou
den worden en de grondwaterstand
verhoogd zou worden. Zij vrezen onder
andere voor het verlies van natuur
waarden én overlast van muggen.
“Alle acties van actiegroep ‘Het bos is
de klos’ […] en de ‘Stichting Behoud
Natuurlijk Helenaveen’ hebben er toe
geleid dat de nu voorliggende plannen
van Staatsbosbeheer van tafel gaan.
Een prachtig resultaat”, aldus de actie
groep Houd Griendtsveen Leefbaar.
Naar aanleiding van de handteke
ningenacties, spandoeken en posters
kwam ook de politieke druk op gang.
Hubert Mackus van CDA Limburg stelde
vragen in de Provinciale Staten. Hij
vroeg onder andere of de ‘rigoureuze
bomenkap’ daadwerkelijk nodig is en

welk effect de plannen hebben op
beschermde dier- en plantensoorten.
“De voorgenomen plannen voor groot
schalige bomenkap in het natuurge
bied Mariapeel lijken in strijd met de
wensen en behoeftes van het publiek
[…] en verkleinen het maatschappelijk
draagvlak”, aldus de politicus.

Kijken naar
alternatieven
Gedeputeerde van provincie
Limburg, Patrick van der Broeck,
besloot alle lopende vergunningaan
vragen voor de herinrichting van de
Mariapeel op te schorten. Hij maakte
bekend dat er een nieuwe commis
sie wordt gevormd onder leiding van
Grubbenvorstenaar Servaes Huys,
oud-voorzitter van de landinrichtings
commissie Peelvenen. “Om helderheid
te krijgen over wat er leeft, welke
alternatieven er zijn, hoe er gedacht
wordt over de doelen en de inrichting
van de Mariapeel is er maar één ding

mogelijk: met elkaar om tafel zitten en
een open gesprek aan gaan”, aldus de
gedeputeerde.
“Het protest groeide, ook voor
malige kartrekkers van het plan keer
den zich er tegen”, vertelt wethouder
Bob Vostermans van gemeente Horst
aan de Maas. “Daarom zijn gemeente
en provincie gaan kijken wat het
verschil was tussen het oorspronkelijke
inrichtingsplan en het uitvoeringsplan
van Staatsbosbeheer. In eerdere plan
nen werd niet zo nadrukkelijk gespro
ken over de grootschalige bomenkap.
We begrijpen de gevoelens van de
mensen en vinden draagvlak heel
belangrijk, dus we maken pas op de
plaats.” De vergunningsaanvragen voor
de uitvoering zijn inmiddels ingetrok
ken. De werkgroep kan daardoor het
uitvoeringsplan opnieuw onder de loep
nemen.
De commissie gaat onder meer
bestaan uit afgevaardigden van
dorpsraden en protestgroepen,
gemeente Horst aan de Maas,

Waterschap Peel en Maasvallei,
Staatsbosbeheer en Provincie Limburg.
Commissievoorzitter Huys: “Alle
partijen zijn gebaat bij een plan dat
kan rekenen op steun van de omgeving
en liefst op enthousiasme voor de
maatregelen die genomen moeten
worden zodat de doelen worden
gehaald.” Hiermee verwijst hij onder
andere naar het Landinrichtingsplan
dat in 2005 werd gemaakt en het
Inrichtingsplan Peelvenen-Mariapeel
van 2012. De eerste bijeenkomst
van de adviesgroep is gepland in
september.
Rond deze periode zou
Staatsbosbeheer van start gaan met de
aanleg. Die aanleg is opgeschort, nu
de vergunningen teruggetrokken zijn.
Welke gevolgen de opschorting precies
heeft, kunnen de overheden nog niet
met zekerheid zeggen. “De precieze
financiële gevolgen zijn nog onduide
lijk, maar het kan aan de orde komen
dat enkele subsidietermijnen verlo
pen”, aldus wethouder Vostermans.

Elbert Joosten stopt als raadslid
Elbert Joosten uit Meterik stopt per 15 september met zijn functie als raadslid namens het CDA in de gemeenteraad van Horst aan de Maas en als lid van
de commissie Samenleving. Dat besluit nam hij naar aanleiding van veranderingen in zijn werksituatie.
Joosten begon in 2006 als raadslid.
Hij ging daarvoor 10 procent minder
werken. “In de ruim 8 jaar dat ik het
raadslidmaatschap heb vervuld, heb
ik dat altijd met veel inzet, plezier en
interesse gedaan. Wat dat betreft was
ik nog graag doorgegaan. Maar mijn
nieuwe functie vergt dat ik 100 procent
beschikbaar ben. Dan is het niet meer
reëel om dat te combineren met een
goede bijdrage als raadslid.” Joosten
werkt als adviseur voor Schneider
Electric in fabrieken en distributiecentra

in Europa. Per 15 september krijgt hij
binnen dat bedrijf een functie waarvoor
hij wereldwijd gaat werken.

Mensenwerk
Wat hij het meest gaat missen
aan zijn tijd als raadslid? “De mensen
met wie ik samenwerk als raadslid.
Bedrijven en instellingen die we met
raadsexcursies bezochten, commis
sievergaderingen samen met verte
genwoordigers van vanuit de samen
leving, en het samenwerken om zaken

voor elkaar te krijgen. Het is en blijft
mensenwerk”, aldus Joosten. Eén van
de hoogtepunten die hij zich nog goed
herinnert, is de raadsvergadering van
februari 2008, toen hij als nieuwe frac
tievoorzitter het woord mocht voeren
over de gebiedsvisie voor het NGB.
“Met volle tribunes, camera’s, extra
beveiliging werd in de raad gediscus
sieerd over dit onderwerp. Dat was best
wel spannend.”
Trots is hij op de erkenning die
zijn partij kreeg voor alle zaken die ze

voor elkaar hebben gekregen, “zoals
uitgeroepen worden tot beste woonge
meente van Limburg. En de financiën
goed op orde hebben.”
Eric Brouwers uit Lottum neemt de
taken van Joosten over. Brouwers was
tot het eind van de vorige raadsperi
ode ook namens het CDA lid van de
gemeenteraad. Joosten blijft actief voor
het CDA, onder andere in de steunfrac
tie en werkgroepen. Daarnaast blijft
hij zich inzetten voor de dorpsraad van
Meterik.

Herinrichting Horst Centrum

Bomen verdwijnen van Lambertusplein
Als het College van B&W van Horst aan de Maas de plannen goedkeurt, worden in het kader van de herinrichting van het Lambertusplein in Horst enkele
bomen gerooid. Er verdwijnen zes bomen en twee worden verplaatst naar een andere plek op het plein.
Gemeente Horst aan de Maas rooit
de bomen op het Lambertusplein om
de groeimogelijkheden van de overige
bomen op het plein te verbeteren.
Eén boom wordt verplaatst naar de
parkeerplaats bij het voormalige EHBO-

gebouw. Op meerdere plekken in het
centrum worden bomen gerooid. Daar
worden nieuwe geplant. Zo worden
vijf bomen aan de Kerkstraat en vier
bomen aan de achtergevel van een
supermarkt aan het Patronaat geruimd.

Deze bomen blijken namelijk moeilijk
te onderhouden te zijn. Op beide
plekken wordt herplant.
De boom voor de ingang van
de supermarkt verdwijnt ook. Deze
Catalpa heeft in de afgelopen jaren

veel onderhoud nodig gehad. Vooral
de bestrijding van bladluizen is
een probleem. Hier wordt geen
nieuwe boom geplant. Wel komen
er plantenbakken, zoals die op het
Wilhelminaplein.

Vervolg voorpagina

Uitbreiding Toverland
bevat plan voor hotel
De bestaande entree van het park
wordt verruimd en naar het westen
verlegd. De parkeerplaatsen worden
uitgebreid en deels verplaatst naar de
percelen tussen de Schorfvenweg en
het bestaande park. Met de ontwik
keling van een hotel of resortgebied
wil het park bezoekers langer aan zich
kunnen binden. Dat hotel zou in de
toekomst via de Heesbredeweg bereikt
kunnen worden.

Toverland wil de onderverdeling in
verschillende magische gebieden met
elk hun eigen verhaal en kenmerken,
zoals nu ook het geval is, doorvoeren
op de rest van het park. Zij ziet voor
de komende tien jaar onder andere
uitbreidingsmogelijkheden in de vorm
van een spectaculaire achtbaan, een
attractie die bezoekers uitzicht over de
omgeving geeft en een watercoaster,
een achtbaan die door het water gaat.

Uitgebreide pedicurebehandeling voor na de zomer

€26,00

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Dijkwachten houden
gemeente droog
Rond de vierhonderd dijkwachten van Waterschap Peel en Maasvallei dragen bij aan de veiligheid tijdens
het hoogwaterseizoen van oktober tot en met maart. De afgelopen maanden zijn in Noord- en Midden- Limburg
170 nieuwe dijkwachten opgeleid. In Horst aan de Maas zijn ongeveer dertig dijkwachten actief.

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

De dijk bij Ooijen wordt in het hoogwaterseizoen regelmatig gecontroleerd
Mart Peters uit Broekhuizenvorst
is coördinator van de dijkwachten in
zijn omgeving. Hij herinnert zich de
problemen die hoogwater kunnen
veroorzaken nog goed. “In 1993 kon er
niet adequaat gereageerd worden op
het hoge water. Het water stond toen
bijna tot de deur bij mij thuis. Er waren
toen ook nog geen dijkwachten. Bij het
hoogwater in 1995 konden we beter
reageren dankzij de dijkwachten. Het
clubje mensen werd steeds groter en
we kunnen steeds beter reageren op
hoog water. Mocht het echt mis gaan,
dan liggen de rampenbestrijdingsplan
nen al klaar.”
De dijkwachten controleren dage
lijks hoe het met de dijken gesteld is.
Afhankelijk van de omstandigheden
gebeurt dit twee, vier of zes keer per

dag. In tweetallen wordt gekeken naar
onder andere drijfvuil, konijnenholen,
afschuivingen en verzakkingen van de
dijken. Maar ook worden de systemen
in de dijken gecontroleerd. Bert Smeets
van Waterschap Peel en Maasvallei
vertelt: “Een dijkwacht moet aan
verschillende eisen voldoen. Zo moet
hij of zij affiniteit met water hebben,
een teamspeler zijn, dicht bij de dijk
wonen en jaarlijks deelnemen aan een
dijkavond. Ook hun gesteldheid is een
belangrijke factor. Vanaf hun zeven
tigste worden dijkwachten gekeurd
door een keuringsarts. De dijkwachten
moeten wel vitaal zijn.”
Mart: “Nieuwe dijkwachten volgen
een cursus waarbij ze theorie leren en
dit in de praktijk toepassen. Ze lopen
dan ook altijd mee met iemand die al

www.proteion.nl

langere tijd dijkwacht is. Die heb
ben het hoogwater meegemaakt en
vertellen de verhalen aan de nieuwe
dijkwachten. Die staan natuurlijk te
springen om te beginnen.” Bert vult
aan: “We houden ook vaak oefenin
gen, want het is belangrijk dat de
dijkwachten worden bijgepraat en
bijgeschoold.”

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Het water voor blijven

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

Mart laat weten dat het onderhoud
van de dijken van groot belang is. Hij
legt uit: “Je ziet het water niet meer
komen omdat er nu dijken staan. Als
die dijk kapot is, zorgt dat voor meer
problemen. Daarom is het van belang
dat de dijken goed onderhouden en
gecontroleerd worden. We moeten het
water wel voor blijven natuurlijk.”

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto
Ook het
adres voor al
r
le
of bedrijfsauto!
Ook voo
ruitschades!

onderhoud
leaseauto!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg

K-E-E-S / Otherwise /
Stunning Suzy
met medewerking van
diverse lokale artiesten.

✃

Vrijdag 12 september

Beatnight

Zaterdag 13 september

The Sparks / BZN66 / The Tremeloes / The Troggs
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Vrijdag 12 september

Linedancen met HALLO
Fien Kleeven was onlangs met haar linedancegroep naar een festival in het Duitse Altenaar. De groep
bestaat inmiddels 10 jaar en wilde dat vieren met een uitstapje. De dames, afkomstig uit Melderslo en
Lottum, hadden tussen het dansen door ook nog tijd voor het lezen van de HALLO.

ring van de originele
dus alleen tegen inleve
LET OP: de actie geldt
Horst.
te
D
bij VVV Horst en Miez-

bon

*de actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Locatie: Mèrthal te Horst. Zaal open: 20.00 uur.

Voorverkoopadressen: VVV Horst, Miez-D en via www.merthal.nl en info@merthal.nl
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Severens in
hoger beroep
voor opdracht
Severens Beveiliging uit
Melderslo dreigt de opdracht van
gemeente Venlo om de gemeentelijke gebouwen op het voormalig
kazerneterrein en bij het Nedinscogebouw in Venlo te beveiligen, kwijt
te raken. Directeur Frits Severens:
“We gaan in hoger beroep.”
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Begraven verhalen
15/16

Kerkhof Meerlo

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 Meerlo.

Gemeente Venlo gaf de opdracht
in juni dit jaar aan het beveiligingsbe
drijf uit Melderslo, maar werd door de
rechter teruggefloten na protest van
een andere kandidaat. Het bedrijf uit
Melderslo zou niet over de meest actu
ele versie van het Keurmerk Beveiliging
beschikken. Daarom heeft gemeente
Venlo nu in afwachting van eventuele
gerechtelijke procedures besloten de
opdracht aan Eye Watch Security Group
uit Venray te gunnen. Dat bedrijf gaf
zich ook bij gemeente Venlo op als
geïnteresseerde voor de opdracht.

Vermiste man
gevonden met
helikopter
Een vermiste man uit Grubben
vorst is zondagavond 25 augustus
door de politie teruggevonden.
De hulpdiensten maakten zich
zorgen over de verwarde toestand
waarin de 50-jarige man verkeerde
en riep daarom de hulp van een
politiehelikopter in.
De man werd even voor 19.30 uur
vermist. Met behulp van een burger
netbericht werd naar hem gezocht.
Toen dat niet snel resultaat opleverde,
heeft de politie besloten een helikopter
op te roepen. “We maakten ons zorgen
over de toestand van de man”, legt
een politiewoordvoerder uit. De politie
schakelde de helikopter in omdat zij
vreesde voor zijn eigen veiligheid. Rond
02.00 uur werd de man aangetroffen.
De Grubbenvorstenaar werd maandag
door de politie verhoord. “We willen
graag weten wat er gespeeld heeft”,
aldus de woordvoerder.

Man valt
van dak
Een man uit Horst is zondagavond
24 augustus van het dak van gevallen
van een woning aan de Schoolstraat.
Hij raakte daarbij gewond.
De man viel van een hoogte van
drie meter en kwam achter het huis in
de tuin terecht. Een woordvoerder van
de brandweer geeft aan: “Hij heeft bij
zijn val dermate letsel opgelopen dat
hij niet meer zelfstandig of met hulp
door het huis te vervoeren was.” In
eerste instantie zou hij over het dak
gehesen moeten worden met een
ladderwagen. “Achteraf is hij via een
tuin aan de Herstraat toch gewoon
afgeleverd bij een ambulance”, aldus
de woordvoerder. De man is naar het
ziekenhuis overgebracht.

Het was april 1934. Willem
van Lokven werd aangesteld als
bouwpastoor van de parochie
Meerlo. Hij mocht ervoor gaan
zorgen dat het dorp een nieuwe
kerk kreeg. De oude kerk, waar
van de toren waarschijnlijk uit het
midden van de vijftiende eeuw
stamde, en het kerkhof waren te
klein geworden voor alle parochia
nen. Misschien dat de blikseminslag
die op 8 april de spits van de toren
blies een teken was, want hoewel
Van Lokven voortvarend van start
ging, heeft hij het eind van het
proces nooit mee mogen maken.
Op 30 december 1934 overleed
de pastoor. Hij werd als één van
de eersten op het nieuwe kerk
hof begraven. Zijn opvolger Jozef
Schreurs mocht een jaar later de
eerste Kerstmis in de nieuwe kerk
vieren. “Voor het ophogen van het

Vier
generaties
Dochter Sam Boumanns
werd geboren op 1 april. Ze
kwam weliswaar zes weken te
vroeg maar na een verblijf
van elf dagen in het
ziekenhuis mocht ze mee naar
huis. Hiermee werden de vier
generaties compleet.
Samen met overgrootoma
Koos van den Munckhof-van
Schijndel (82) uit Horst, oma
Gemma Zanders-van den
Munckhof (51) uit Hegelsom en
mamma Tamara Zanders (31)
uit Horst vormt zij ”een plaatje
om trots op te zijn!”, aldus
de familie.

nieuwe kerkhof werd zand gebruikt
van het sportpark Bergsbos, dat toen
in aanleg was”, weet beheerder Jan
van Lipzig. “Dat was echter gewoon
zandgrond en eigenlijk helemaal niet
geschikt om mee op te hogen. Een graf
delven in die grond kon alleen zonder
bekisting. Bij de aanleg van het nieuwe
gedeelte in 2004 hebben ze beter
rekening gehouden met het soort zand
dat er werd gebruikt.” Van Lipzig kan
zich nog herinneren dat het noaber
schap van groot belang was. Overleed
er iemand, dan zorgde de buurt ervoor
dat het graf werd gedolven. “Dat is nog
best lang een traditie geweest, totdat
het van de wet niet meer mocht.”
Wie het pad naar de Meerlose
begraafplaats op loopt, ziet in de muur
nog enkele aandenkens van de Tweede
Wereldoorlog. De gaten herinneren aan
het moment dat de Meerlose toren
door de terugtrekkende bezetter eind

vriendje via de steigers helemaal tot
aan de bol op de toren geklommen.
Hoogtevrees hadden we niet, maar
we kregen naderhand wel flink op
onze kop van onze ouders.”
Enkele van de oudste kruizen
die het kerkhof nog heeft, zijn
ingemetseld in de stenen wand die
de plaats omheint. Verder heeft de
plaatselijke heemkundevereniging
in een hoek van het kerkhof, langs
de calvarieberg, enkele voor hen
interessante grafkruisen bewaard.
Onder de calvarieberg zouden de
botten zijn begraven die na de
uitbreiding van het kerkhof in 1934
werden gevonden en waarvan geen
gegevens meer beschikbaar waren.
Een ander bijzonder graf is dat van
de inwoner uit Duitsland die zo’n
tien jaar geleden op een vakantie
park in de buurt overleed. Lange tijd
was niet duidelijk wie de man was
en of hij nog nabestaanden had. In
zo’n geval is het de gemeente die
dan het verzorgen van de begrafenis
op zich neemt. Daags voor de begra
fenis werd er toch nog een verwant
van de man gevonden. Die vond het
1944 werd opgeblazen. Van Lipzig heeft verder best dat de man in Meerlo
werd begraven. Een simpel houten
nog een persoonlijk verhaal bij de her
kruis siert nu het graf van de Duitser.
bouw van de kerk na de oorlog. “Toen
“Een indrukwekkend verhaal”,
ik een jaar of tien was en de toren in
besluit Van Lipzig.
aanbouw was, ben ik samen met een

nieuws 05
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Lintje voor Hay Soree
Hay Soree uit Lottum heeft op zaterdag 23 augustus uit handen van burgemeester Kees van Rooij een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De 61-jarige Soree werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hobby-Gilde Horst e.o.

vanaf 15 september start
cursusseizoen 2014 – 2015
Hay Soree is sinds 1983 secretaris
en (waarnemend) voorzitter van
hengelsportvereniging ’t Voorntje in
Grubbenvorst. Daarnaast fungeert hij
als jeugdleider.

Hij besteedt wekelijks uren aan
onder andere het uitwerken van de
notulen, vergaderingen, contacten
met het dagelijks bestuur, controleren
van en toezicht houden op het

viswater en contacten met leden
van de vereniging. De vereniging
omschrijft hem als iemand die zijn
verantwoordelijkheden niet uit de
weg gaat.

Boete voor roekeloos rijden
Politie Horst heeft maandagmorgen 25 augustus een 38-jarige Pool een proces-verbaal gegeven voor onder
meer roekeloos rijden. De man kreeg een boete van 300 euro.
De automobilist werd door de
politie tot stoppen gemaand omdat
hij, onterecht bleek later, een export
kenteken voerde. De man ging er
daarop met hoge snelheid vandoor
over onder meer de Americaanseweg.

Hij reed daarbij rakelings langs fietsers.
Uiteindelijk wist de politie hem bij de
Melatenweg tot stoppen te brengen. Hij
kreeg een proces-verbaal voor roeke
loos rijgedrag en het onterecht voeren
van een exportkenteken. “Zo’n kente

ken mag je alleen voeren op auto’s
die voor de export zijn bedoeld”,
geeft een woordvoerder van de
politie aan. “En dat was hier niet het
geval.” De kentekens zijn in beslag
genomen en de auto is weggesleept.

Momenteel is nog ruimte bij de volgende cursussen:
• computergebruik
- introductiecursus
- Excel
- iPad
- fotopresentatie
• bloemschikken
• kaarten maken
• fotografie
• kralen maken van Fimo klei
• powertex

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samen kunst delen
schilderen en portrettekenen
bridge voor beginners
wedstrijdbridge
badminton
voetvolleybal
stoelyoga (nieuw)
Engels voor beginners
Frans voor gevorderden
Spaans

Bij enkele hierboven niet genoemde cursussen is nog beperkte plek.

Voor meer informatie en/of opgave: www.hobbygilde.nl
of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

Oplossing voor uw huidprobleem

Tweemaal vier generaties
Riek Lommen-Hermans uit Sevenum werd twee maanden geleden superoma van achterkleindochter
Sjors Verhaag, dochter van Elke Verrijth. Zeven weken later werd de tweede achterkleindochter geboren,
Fie Huys, dochter van Kim Verrijth, eveneens uit Sevenum. Daarmee zijn er tweemaal vier g
 eneraties
compleet. Ook oma Nell Verrijth-Lommen is supertrots op de komst van haar twee kleindochters.

• 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
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Mam, het is goed zo, eindelijk heb je rust.

Jeanne van de Leur-Keijsers

Wij willen graag iedereen bedanken voor alle belangstelling, warmte,
bloemen en blijken van medeleven die wij hebben ontvangen na
het overlijden van mijn man, vader en opa en vriend van velen.

Joop Mol

weduwe van

Rinus van de Leur
* 7 oktober 1926

† 25 augustus 2014

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Correspondentieadres:
Familie van de Leur
Roermonds Kwartier 6, 5971 DL Grubbenvorst
De crematiedienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Opmerkingen als:
Ik heb nog zwem- of gymnastiekles van hem gehad;
hij was mijn voetbaltrainer en een gentleman aan de bridgetafel,
deden ons goed.
Trudy Mol-Coenen
Sjoerd, Yvonne, Paul en Anouk, Pepijn en Fréderiqué
De zeswekendienst is op zondag 31 augustus a.s. om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk te Horst.

Allen die op welke manier dan ook de uitvaartdienst
en avondwake voor onze oudste broer en zwager

Jan Reintjes
Tot een waardig en gevoelvol afscheid hebben gemaakt,
hartelijk dank. Ook het samen aanwezig zijn daarbij van familie,
vrienden en bekenden, alsook de vele blijken van medeleven,
hebben ons zeer getroffen. Dank aan allen.
Familie Reintjes.
De zeswekendienst is op zondag 31 Augustus
in de parochiekerk H. Nicolaas te Broekhuizen. Aanvang 9.45 uur.

Tot later

Hay Wijnhoven
echtgenoot van

Mia Wijnhoven - Gijsen † 1987
vriend van

Nelly Gommans-Pouwels
* America, 21 december 1925

Dankbetuiging

Jan Vreede
Uw bezoek, aanwezigheid bij de avondwake en de crematie,
de telefoontjes en de vele kaarten helpen ons bij het verwerken
van dit grote verlies.
Tiny Vreede-van de Ven, kinderen en kleinkinderen

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te huur caravanstalling. Totale lengte
5,5m. L. Hoeymakers, St. Odastraat 54,
Melderslo. 06 11 10 16 65.
Cursus computertypen
voor basisschoolleerlingen vanaf groep
6 start binnenkort weer.
Er is nog plaats op maandagmiddag
van 16.00 - 17.00 uur. Informatie op
www.qwertyopleidingen.nl of bel:
077 354 77 89.
Teveel (vakantie)kilo’s?
Probeer dan nu het 3-Day-Try-OutAfslankpakket van Herbalife en boek
direct je eerste resultaat! Intakegesprek,
voeding en coaching voor 10 euro.
Bel voor een afspraak met Helga:
06 14 27 16 07.
Inrichten met Feng Shui
In september start weer een cursus
“Via je inrichting naar je levensrichting
- het huis als spiegel van jouw ziel”,
5 bijeenkomsten vol inspiratie voor
geluk en gezondheid. www.citavital.nl
of 06 21 62 01 38.

† Sevenum, 23 augustus 2014

America, Peter en Lily
Arjan en Lieke
Victor
America, Joop en Antoinette
Nick en Karin
Sjoerd en Malou
America, Terke †
Horst, Ad en Liesbeth
Robin
America, Margaret en Huub

Wij danken u voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en het
overlijden van mijn lieve man, ozze pap en opa.

Meditatief bewegen
Je lichaam fysiek en energetisch erva
ren. Oefeningen in een klein groepje.
www.hetstiltehuis.123website.nl

Familie Wijnhoven
Familie Gijsen
Familie Gommans
Correspondentieadres: Caeciliahof 17, 5966 PB America
Wij hebben ôzze Pap voor het laatst in ons midden tijdens de
dienst op donderdag 28 augustus om 11.00 uur in de H. Jozefkerk
van America, waarna wij hem te ruste leggen bij Mam op het kerkhof.
Pap is thuis bij Margaret, Nusseleinstraat 17 America, waar u persoonlijk woensdag van 14.00 tot 16.00 en 19.00 tot 20.00 uur afscheid van
hem kunt nemen. Wij zouden het fijn vinden, als eenieder een bloem
meeneemt. Hiervoor staan vazen bij het condoleanceregister.
We bedanken alle medewerkers van Kleinschalig Wonen van de
Zorggroep, Schoutstraat 8c in Sevenum voor de goede zorgen,
die Pap van hen mocht ontvangen.

Ik zoek een nieuw baasje Mijn naam
is Dazzle en ik ben ragdol katertje van 4
maanden oud met een stamboom. I
k ben speels, ondernemend en vind
knuffelen heel fijn. U kunt met me
komen kennismaken! 06 26 76 84 57.

Dag en nacht bereikbaar

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Oma/opa? Extra inkomen?
Oppas oma/opa? Betaald oppassen
kan, zonder dat het de kinderen geld
kost! Vrijblijvend uitleg. Roodkapje
Horst aan de Maas, 077 374 51 49.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. blauwe bessen, snoepen soeptomaten, komkommers,
courgettes, uien, paprika, knolselderij
en anjers Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Appels en pruimen zelf plukken.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2, Meerlo
06 53 13 01 32
Te koop blauwe bessen, tevens
zelf plukken. P. Kusters, Niesweg 5
Hegelsom. Tel. 06 58 86 32 52.

Dankbetuiging

Ze zijn weer te koop: dikke k
 waliteits
bolchrysanten/potchrysanten in
diverse kleuren. Tevens ook rozen
te koop. Nu is het de planttijd voor
rozen! Veenweg 5A in America en op
Zandterweg 9A in Lottum.

Kleurrijke graffz
Wilt u GRAFFITI ervaren in een
workshop, als muurdecoratie in een
kinderkamer, bedrijf of buiten op de
tuinschutting. Kijk voor mogelijkheden
op graffitiopmaat.wordpress.com.
Tel. 06 36 05 94 17.

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

Kleurenmassage
Breng meer kleur in je lichaam met
deze bijzondere massage.
In september speciale prijs.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Te koop zonnebloemen en koffie
boeketjes € 2.- per bos. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America tel. 077 464 13 80.

Aardappelen & pompoenen
Te koop verse aardappelen en
halloween pompoenen. Zelfbediening!
Mts. Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.
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.
Vrijwilligers gezocht die Gasterij
Bergerbaan Sevenum willen ondersteu
nen bij het koken met onze gasten of
het leggen van een kaartje of andere
activiteit. info Chantal 06 29 18 46 31
en www.bergerbaan.nl
Te koop woning Patronaat 21 te
Horst. Direct te aanvaarden.
Vraagprijs € 110.000,-. Inlichtingen
tel. 06 49 87 58 02 of 06 20 42 19 15
Zomeractie Thaiboksgym Horst!
Op 18 augustus beginnen de Thaiboks
trainingen weer. In de maanden
augustus-september krijgt u 20%
korting op de trainingskaart voor
beginners! Info: www.mu-thaigym.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
Tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Vakantie van 1 t/m 12
september.
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.
Vergelijk prijs gastouderbureau
Stap over naar GOB Roodkapje en
betaal minder voor dezelfde goede
kwaliteit en begeleiding. 077 374 51 49,
roodkapjehorstaandemaas.nl
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.

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray
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Welkom kleine vent!

Geboren

Kai
21 augustus 2014
Zoon van:
Gijs Hermans &
Rianne Kerstjens
Tuinderslaan 51
5961 RP Horst

Geboren

verenigingen 07

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

Billy
(Jes)

19 augustus 2014
Zoon van
Joris van den Beuken en
Kris van den Beuken-Thijssen
Broertje van grote zus Valentijn
Speulhofsbaan 8a
5964 NV Meterik



Geboren
22 augustus
2014

Geboren

Iva
Dochter van
Christian en
Hilde Keijsers-Tacken
Sint Jansstraat 22, 5964 AD Meterik

Eli

22 augustus 2014
Zoon van
Richard Kleuskens en
Mayke Steeghs
Broertje van Noa Kleuskens
Sint Jansstraat 36
5964 AD Meterik

Geboren 17-08-2014

Tweede editie kindervakantiewerk Tienray
Kidsfun Tienray heeft op donderdag 21 en vrijdag 22 augustus de tweede editie van kindervakantiewerk gehouden. Het thema dit jaar was Cowboys en indianen.

Welkom lief meisje!

Robin

Mooie dochter van
Tom en Franka Obers-Camps
Ooijenseweg 9,
5871 CA Broekhuizenvorst

Geboren op
17 augustus 2014

Emma
Dochter van:
Martijn en
Annet Roelofs-Hendrix
Hofweg 11
5966 NE America

Kidsfun heeft in samenwerking met handboogvereniging ’t Trefpunt donderdag acht spellen klaargezet
waarmee de kinderen zich konden vermaken. Tom Rutten uit Tienray heeft een houten totempaal gemaakt,
die de kinderen later zelf mochten beschilderen. Vrijdag werden er op verschillende plaatsen in het dorp
boeven gevangen. Deze werden later door een politieman aan de totempaal gebonden. Na het vangen van
de boeven was er een barbecue. Beiden dagen waren er tientallen vrijwilligers op de been. Volgens een
woordvoerder is het een geslaagde editie. “We zijn vorig jaar begonnen met één dag. Toen was het al druk,
maar nu met twee dagen is het nog steeds druk. Zoals het er nu naar uit ziet, komt er ook een derde editie.”

Buitenfeest Meterik
In Meterik wordt op zondag 31 augustus de vakantieperiode afgesloten met het traditionele Buitenfeest. Dit
vindt plaats vanaf 11.00 uur bij de blokhut aan de Speulhofsbaan.

Rolsteigers Ladders en Trappen
Verhuur en Verkoop. Tel 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Flow biedt twee cursussen aan
Flow of Life, ontspanningstraining - yoga
pilates - kleurenkennis, meditatie
Pilates, lessen overdag en ’s avonds,
info / opgave: bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties, laptops, opschonen, (draad
loos) internet, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20
Te koop diverse groentes, fruit,
aardappelen, kleine pakjes hooi
en decoratiegoederen. Van Helden
Americaanseweg 41 Horst.
tel. 077 398 50 16.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.

Leer- of gedragsproblemen!
Reach Up biedt hulp bij leer- en
gedragsproblemen. Alle leeftijden.
Dyslexie, autisme, ADHD, faalangst.
Rekenen, Engels, Nederlands. Huiswerk
begeleiding. Gratis intake-gesprek!
Tel 06 20 27 19 73. www.reachup.nl
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en inslagkno
pen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Autospiegel 25-08-14
Wil de bestuurster van de groene Toyota
Corolla zich melden die de spiegel
van onze donkerblauwe auto reed op
maandag 25 augustus rond 14.20 uur
in de St. Josefstraat in Horst.
Er zijn getuigen. 077 398 68 89.
Gevraagd woonruimte
te huur gevraagd huis of woonruimte
met twee slaapkamers in gemeente
Horst aan de Maas. Tel. 06 21 55 38 67.
Werken vanuit huis!
Wij zoeken enthousiaste mensen
met goede sociale vaardigheden.
Diverse mogelijkheden zowel
parttime als fulltime. Bel voor info:
06 54 25 67 86.
Fruit persen Wij persen uw fruit
tegen vergoeding, € 0,50 per ltr, evt.
ook inkoken. Iedere zaterdag van
10 tot 11 uur demonst., t/m 27 sept.
2014. Hobby wijngaard den Hiezel,
Helenaveenseweg 13 Sevenum.
06 20 35 21 22.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Troubadour Math Craenmehr
Een muzikaal cadeau voor oma, opa,
pa of ma. Gezellig samen zingen in de
huiskamer. Liedjes uit vroeger tijden.
Voor inlichtingen 077 398 50 88 of
06 22 60 41 88 Muzikale groetjes, Math.

Het Buitenfeest wordt
georganiseerd door Jong NL Meterik
en start met de vlooienmarkt. Er
is een Rad van Fortuin waarmee
ambachtelijke prijzen gewonnen

kunnen worden. Verder is er
livemuziek. In de middag zijn er
optredens van Krazy Junction en
We sell batteries. De dag wordt
traditioneel afgesloten met de

trekking van de loterij, met als
hoofdprijs een barbecue. De laatste
loten zijn te koop op het buitenfeest.
Kijk voor meer informatie op
www.jnmeterik.nl

Koningsschieten St. Sebastianus
Schutterij St. Sebastianus uit Sevenum houdt op zondag 31 augustus het jaarlijkse koningsschieten. Dit vindt
vanaf 14.00 uur plaats op het schuttersterrein aan de Staarterstraat.
Behalve het koningsschieten
wordt er deze zondag ook geschoten
om de titel burgerkoning. Daarbij
wordt de jeugd niet vergeten. Zij
kunnen onder deskundige begeleiding
schieten met windbuks voor de titel
jeugdkoning. Zoals elk jaar is er
ook weer het koppelschieten: twee
deelnemers schieten samen voor

geldprijzen. Dit jaar wordt voor het
eerst in samenwerking met de kluiten
ACB en Kayo geschoten voor de titel
kluitenkoning 2014. Vriendengroepen,
buurten en verenigingen kunnen met
minimaal vier personen deelnemen
aan deze wedstrijd. Behalve een
wisseltrofee en eeuwige roem
verdient de winnaar ook een vat bier.

Opgegeven kan tot en met 29 augustus
via kluitenkoning@gmail.com
Alle wedstrijden, behalve die voor
jeugdkoning, worden geschoten met
de zware buks onder begeleiding van
deskundige buksmeesters. Iedereen
kan deelnemen ongeacht leeftijd en
geslacht. Voor de kinderen is een
springkussen.

Grubbevorster Vastenaoves
Liedjeskonkoers
Carnavalsvereniging de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst houdt zaterdag 27 september het Grubbevorster
Vastenaoves Liedjeskonkoers. Dit vindt vanaf 19.49 uur plaats in ’t Haeren.
Dit jaar is het thema van de
Grubbenvorster carnaval Weej Weite
Wie. De organisatie is nog op zoek baar
nieuwe aanwas. Schrijvers en artiesten
kunnen een liedje insturen. Inschrijven
kan tot uiterlijk de eerste week van
september via liedjeskonkoer@
plaggenhouwers.nl

Het nummer hoeft niet helemaal
uitgewerkt te zijn op bladpapier, een
uitgewerkte tekst met eigen opname
is al voldoende. Tijdens de repetities
wordt het nummer vervolgens verder
uitgewerkt en voorzien van een pas
send arrangement, waarbij de artiesten
zullen worden begeleid.

Op 27 september worden de
nieuwe nummers onder begeleiding
van een live-band gebracht en wordt
er gestreden om de ereplaatsen bij
zowel de jeugd als de volwassenen.
De presentatie ligt in handen
van vader en zoon René en Luc
Verschueren.
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Making of: Najaarsspecial

‘De sfeer was heel ontspannen’
In de studio van fotograaf Gé Theelen (46) van GT Design Photography in Swolgen klinken de hitjes van nu uit
de speakers. Onder een gemoedelijke en ontspannen sfeer werken modellen, visagisten, kapsters, ondernemers en
fotograaf aan de najaarsspecial van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. “Het ging super”, concludeert Gé
na afloop.

enkel het haar heeft nog een finishing
touch nodig. Kristy Mooren (25)
van Hair & Beauty Salon Kristy’s uit
Hegelsom kneedt zorgvuldig de laatste
haarpoeder in de lange lokken van
het model. Aan Gé vervolgens de taak
om haar op de gevoelige plaat vast
te leggen. “Breng je vingers naar je
hoofd, buig ze maar een beetje naar
binnen en kantel je hoofd nu wat
naar links”, instrueert de fotograaf het
model. “Perfect, heel mooi!”, roept hij
enthousiast.

Ik kijk naar
het moment

De najaarsspecial is een uitgave
van Kempen Media en verschijnt

elk najaar in dit nieuwsblad.
De deelnemende ondernemers zorgen

zelf voor een model, dat hun producten
aanprijst. Het model ziet er piekfijn uit,

“Het verliep allemaal super. Kristy
en ik zijn goed op elkaar ingespeeld. Vijf
jaar geleden heb ik haar al gevraagd
voor de make-up en haren van mijn
modellen”, vertelt Gé na afloop. Waar
let hij nu zoal op tijdens een fotoshoot
als deze? “Omdat we de aandacht op de
accessoires en kleding wilden vestigen,
werkten we met een vrijstaand model.
De houding en de blik in de ogen zijn
heel belangrijk. Voor ideeën laat ik me
leiden door het moment zelf. Ik vind
het leuk om te experimenteren”, aldus
Gé. Ook heeft de fotograaf al de nodige
ervaring. “Ik lever weleens foto’s aan
voor Playboy en roddelbladen als Story

en Panorama. Zo heb ik bijvoorbeeld al
Monique Sluyter, Laura Ponticorvo en
Sylvana Simons mogen fotograferen.”

Supergaaf!
Ook Kristy kijkt met een tevreden
gevoel op de dag terug. “De sfeer
was heel ontspannen. Iedereen was
op tijd en alles ging goed. Ik heb
geen klachten gehoord”, vertelt ze.
De visagiste en kapster heeft zich van
tevoren goed voorbereid. “De modellen
zijn al eerder bij mij geweest om
hun haar te knippen en eventueel te
kleuren. Voor inspiratie heb ik plaatjes
op internet verzameld. Zo kwam ik
niet voor verrassingen te staan. Voor
de make-up heb ik donkere en warme
kleuren gebruikt. Aangezien het de
najaarscollectie betreft, zie je deze
kleuren ook terug in de kleding van de
modellen. Ik stem dit altijd op elkaar
af”, aldus Kristy. Wanneer de foto’s op
een groot computerscherm bekeken
worden, vullen tevreden gezichten de
ruimte van de professionele studio.
“Supergaaf!”, aldus het eindoordeel
van Kristy.
Benieuwd naar het resultaat?
De Najaarsmodespecial verschijnt volgende week donderdag
4 september in ons nieuwsblad.

Oh, zit dat zo!
Ministerie van Economische Zaken

Kennisgeving
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Californië Wijnen
Geothermie B.V.

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Veilig bankieren

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:
Op 2 mei 2013 heeft Californië Wijnen Geothermie B.V. te Grubbenvorst een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking
op de inrichting Californië Wijnen Geothermie B.V., gelegen aan
de Vinkenpeelweg 10 te Grubbenvorst, in de gemeente Horst aan
de Maas, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Grubbenvorst,
sectie M, nummer 304.
De vergunningaanvraag betreft het oprichten en in werking hebben
van een inrichting met bijbehorende installaties voor de winning en
distributie van aardwarmte. Daarnaast betreft de aanvraag de bouw
van een warmtewisselaar gebouw.
De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.
Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang
van 29 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie
van de gemeente Horst aan de Maas te Horst. Wij adviseren u voor
de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met
de gemeente, telefoon 077 - 477 97 77.
Tot en met 9 oktober 2014 kan eenieder zienswijzen met betrekking
tot het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken aan:
Ministerie van Economische Zaken
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energiemarkt
T.a.v. de heer K. van den Hoff
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer K. van den Hoff,
telefoon 070 - 379 76 02 van het Ministerie van Economische Zaken.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Door Sandra Sleegers, Adviseur Particulieren
Veilig bankieren in 2014 vraagt om een alerte houding van ons allemaal.
Ook nu wordt hier volop aandacht aan besteed in reclamespots op televisie
via de campagne ‘Hang op, klik weg, bel uw bank!’. Helaas zijn er namelijk
nog steeds criminelen actief die zich voordoen als bankmedewerker.
Mijn collega’s en ik krijgen
regelmatig berichten van klanten die
te maken hebben met pogingen van
telefoonfraude bij internetbankieren.
Fraudeurs doen zich voor als medewerkers van een computerbedrijf en
bellen klanten met het verzoek om de
computer van een software update te
voorzien en daarmee beter te
beveiligen. De oplichter vraagt aan de
telefoon om toegang via internet tot
de computer van het slachtoffer,
zogenaamd om de computer beter te
beveiligen of om een storing op te
lossen. Zodra de oplichter toegang
heeft tot de computer zal hij om te
beginnen ‘malware’ installeren. Dat is
kwaadaardige software waarmee
bijvoorbeeld al het internetverkeer
van en naar de computer kan worden
afgetapt. Uiteindelijk wordt er
gevraagd om via internetbankieren
een overboeking te doen. De fraudeur
probeert uw betaling te onderscheppen en te veranderen doordat de

malware is geïnstalleerd. Als medewerker van Rabobank Horst Venray wijs ik u
graag op een aantal veiligheidsregels
met betrekking tot internetbankieren:
• Houd uw beveiligingscodes geheim
• Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door
een ander gebruikt wordt
• Zorg voor een goede beveiliging van
de apparatuur die u gebruikt voor uw
bankzaken
• Controleer uw bankrekening
• Meld incidenten direct aan de bank en
volg aanwijzingen van de bank op.
Heeft u twijfels over de inhoud,
echtheid en/of afzenders van e-mails?
Raboklanten kunnen deze mailen naar
valse-mail@rabobank.nl voor onderzoek
en daarna direct verwijderen. Vervolgens
verwijdert u deze e-mail uit uw
verwijderde items. Gelukkig worden
er ook successen geboekt bij het
opsporen van de zogenoemde phishingverdachten. Regelmatig pakt de
politie verdachten op in samenwerking

met medewerkers van Financial
Economic Crime en Electronic Crimes
Taskforce in Driebergen. Via forensisch
onderzoek zoeken zij informatie in
computers, laptops, telefoons etcetera
van opgepakte verdachten en vinden
vervolgens frauduleuze overboekingen.
Toch moet men continu bedacht
zijn op telefoontjes van mensen die
zeggen dat ze bij een bank werken en
om inlog- en signeercodes vragen.
Geef deze informatie nooit door! Uw
bank vraagt nooit om deze informatie.
Meer informatie over veilig
bankieren vindt u op de website:
www.veiligbankieren.nl

www.rabobank.nl/horstvenray
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Open dag zorgboerderij
d’n Bongerd
Zorgboerderij d’n Bongerd in Sevenum houdt op zaterdag 6 september een open dag. Deze vindt vanaf 14.00
uur plaats aan de Steeg 5a.
Na een flinke verbouwing en
renovatie, opent zorgboerderij
d’n Bongerd de deuren. Tijdens deze
open dag is er accordeonmuziek,
kunnen de bezoekers oude
landbouwmachines bekijken en zijn er
demonstraties van oude ambachten.
In de loop der jaren is niet alleen het

aantal zorgboerderijen gegroeid, maar
ook het aanbod is veranderd.
Zussen Judith en Irma Raedts willen
hun cliënten laten genieten van het
buitenleven tussen de boomgaarden
en de moestuin. Zij kunnen dieren
verzorgen en samen bijvoorbeeld
een spelletje jeu de boules spelen.

De deelnemers op de zorgboerderij,
soms ook wel hulpboeren genoemd
kunnen niet alleen oudere mensen
zijn, maar ook dementerende ouderen
of mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel. Een gediplomeerd
verpleegkundige maakt deel uit
van de staf.

Bloemsierkunst Simone
Sevenum verhuist
Bloemsierkunst Simone is verhuisd. Op donderdag 4 september opent ze de deuren van haar nieuwe winkel op
het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum.

winkel&bedrijf 09
Themabijeenkomst
ondernemen in
America
De Ondernemersvereniging America (OVA) houdt samen met de
dorpsraad op dinsdag 2 september een bijeenkomst met als thema
‘kansen voor ondernemers in America’. Deze vindt plaats in de Golfhorst
en begint om 19.30 uur.
Uit het Dorpsdagboek, dat vorig
jaar rondging in America, bleek dat
de Americanen tevreden zijn over het
aantal voorzieningen zoals winkels,
horeca en andere ondernemers.
De vraag is of dat aanbod zo blijft.
Ondernemers zorgen voor werk en
levendigheid in het dorp. Tijdens de
avond komen punten aan bod als:
hoe houden we de winkels en horeca
in de benen? Leegstand van agrarisch
bedrijven: welke kansen voor nieuwe
bedrijvigheid biedt dat? America heeft

zo’n 300 bedrijven: levert samenwer
king nieuwe mogelijkheden op? En
hoe maken we nog beter gebruik van
toerisme?
Op de bijenkomst vertelt Aiko
Mein, senior adviseur retail van BRO,
over Ondernemen in kleine kernen.
Joost Stemkens, voorzitter van het
Dorpsoverleg, vertelt hoe ze in Meijel
werken aan een economisch aantrek
kelijk dorp.
Aanmelden voor deze avond kan
via henkvheijster@gmail.com

Open dag nieuwe
stal Horst
De familie Custers bouwde een toekomstgerichte vleesvarkensstal die
vrijdag 5 september wordt geopend met een open dag. Ook zijn onder
andere de nieuwe systemen voor energie en voer te bekijken.

Bloemsierkunst Simone begon in
1993 op de Donckstraat in Sevenum.
Na vier jaar werd uitgeweken
naar een pand op het Pastoor
Vullinghsplein, op de locatie van de
bibliotheek en de oude Wingerd.

FF

Hier groeide de winkel uit tot een
bloemenwinkel met woondecoraties.
Na zeventien jaar stond
een nieuwe verhuizing voor de
bloemenzaak op stapel. In het
nieuwe pand op het Pastoor
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EESTEN BIJ FROXX

0 JA

EESTEN BIJ FROXX

AR!

Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
kan worden, waar u zich geen zorgen hoeft te maken over lauw
Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
bier, voldoende drank of een schoon toilet? En waar de culinaire
kan worden,onbegrensd
waar u zich
geen
zorgen
hoeftsmaakt?
te maken over lauw
mogelijkheden
zijn en
het eten
fantastisch
Denkt
er dan eens aan
om uw
en familie,
uw collega’s
bier,uvoldoende
drank
of vrienden
een schoon
toilet?
En waar de culinaire
ofmogelijkheden
werknemers te verrassen
met
een
grandioos
feest
in
Froxx.
Al
onbegrensd zijn en het eten fantastisch
smaakt?
voor een kleine prijs kunt u bij ons terecht.

HORECA
DANSLES

HORECA

SPORTLES

DANSLES

SPORTLES

Alleen dranken pakket
22,Borrelen en snacken
29,Culinair genieten
33,Denkt u er dan eens aan om uw vrienden en familie, uw collega’s
De
‘vingers’
erbij
aflikkend
35,Alleen
dranken pakket
€ 22,- met een grandioos feest in Froxx. Al
of werknemers
te verrassen

NU 10% KORTING!

Borrelen
en snacken
€ 29,voor een
kleine prijs kunt
u bij ons terecht.
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

Alleenvoor
dranken
pakket
€ 22,Kijk
de voorwaarden
op50 de
website www.froxx.nl
Deze
arrangementen
zijn te boeken vanaf
personen.
Borrelen
en snacken
€ 29,Venrayseweg
116
A73
afrit
10. Tel. 077 - 477 01 11
Venrayseweg
116 Horst
. A73Horst.
afrit 10 . 077-4770111
. www.froxx.nl
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 50 personen.
Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111 . www.froxx.nl

www.ikzoektuingrind.nl
Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

tel. (077) 320 97 00

Vullinghsplein in Sevenum gaat
Bloemsierkunst Simone naast
producten van een bloemenwinkel,
zoals bruidswerk, rouwwerk en
ander gelegenheidsbloemwerk, ook
meer in woondecoratie doen.

Op het bedrijf van Gert en Karin
Custers uit Swolgen worden jonge
biggetjes geboren die binnen het
eigen bedrijf opgroeien tot volwas
sen varkens. Gert en Karin Custers
wekken in hun nieuwe stal zelf alle
elektriciteit op via zonnepanelen. Via
een luchtwasser filteren ze ammo
niak, geur en stof uit de stallucht en
via een systeem in deze luchtwasser
winnen ze bovendien alle lichaams
warmte terug, die de vleesvarkens
produceren. Die warmte wordt weer
gebruikt om de stallen voor de jonge
biggen te verwarmen.
Ook investeerde de familie
Custers in innovaties voor de gezond
heid en het welzijn van hun dieren.
Over de hele lengte van de stal is een
grote melkglazen lichtstraat aange
bracht die zorgt voor veel gedempt

daglicht in de stal. Bij de inrichting
van de stal is ook veel lichtgekleurd
kunststof gebruikt.

Dierenspeelgoed
Om het de varkens nog meer naar
hun zin te maken, is er in hun nieuwe
stal extra ruimte en speciaal speel
goed voor de dieren. Doordat er maar
weinig muren in de stal staan, is er
gelegenheid voor sociaal contact tus
sen de varkens. In de stal is ook het
automatische voersysteem te zien.
Tijdens de open dag is iedereen
welkom. Toeleveranciers en de familie
Custers vertellen bezoekers over de
Nederlandse varkenshouderij en de
nieuwe stal. Vanachter glas kunnen
bezoekers de varkens bekijken. De
open dag op Aan de Kamp 6 in Horst
duurt van 16.00 tot 20.00 uur.
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Ben jij weleens gepest?

‘Een ander kwetsen
is het laagste dat je kunt doen’

Roddelen, uitschelden, iemand buitensluiten: pesten komt in allerlei vormen voor. Ook in
Horst aan de Maas wordt gepest: 26 procent van de inwoners geeft aan wel eens gepest te zijn.
Onlangs is een Facebookpagina opgericht om van Horst aan de Maas een pestvrije gemeente
te maken. Het merendeel van de stemmers, 74 procent, vindt dit een goed initiatief. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
werden. Schoppen en slaan blijkt bij
Bijna driekwart van de inwoners
maar drie procent van de gevallen
van Horst aan de Maas, 68 procent,
voor te komen.
zegt nooit
Een overgrote
gepest te
“Vroeger als kind”
meerderheid,
zijn. Of in elk
“Ik zal alleen de pester pesten” 74 procent,
geval niet
zegt dat ze nog
bewust, zegt
“Ik heb, denk ik geluk gehad” nooit iemand
één van hen.
heeft gepest.
“Ik kan het me
“Godzijdank heb ik nooit gepest. Ik
niet herinneren. Dus mocht het zo
werk op een school en zie wat voor
zijn, dan is het nooit erg geweest.”
een verschrikkelijke impact pesten
Degene die gepest werden, geven
kan hebben op het leven van een
aan dat ze met name vervelende
opmerkingen kregen of uitgescholden kind”, weet iemand. Wie vroeger wel

Weet
niet 6%

heeft gepest,
heeft er met
de wijsheid
van nu spijt
van. Al vinden
sommigen
dat pesten er nu
eenmaal bij hoort.
De Facebookpagina ‘Horst
aan de Maas, een pestvrije gemeente’
kan op veel bijval rekenen. De
meerderheid van de inwoners van
de gemeente vindt dit een goed
initiatief, al wordt er ook getwijfeld

Nee
68%

Ja
26%

of zo’n pagina veel
verschil zal maken.
“Ik vind het goed
dat er aandacht
wordt gegeven
aan pesten.
Ik betwijfel
echter of een

Facebookpagina
iets kan
bijdragen aan de
oplossing”, is één van
de reacties. Een ander
sluit zich daarbij aan: “Pesten
hoort bij groepsgedrag en het is een
illusie dat je het kunt uitbannen.” Een
derde denkt zelfs dat het voorstel
helemaal geen nut heeft. “Zinloos
initiatief! Een Facebookpagina met

likes voegt niets toe als scholen en
politie niet de pesters aanpakken en
bekendmaken wie het zijn.” Er zijn
meerderen die vinden dat de aanpak
van pesten niet bij de gemeente
ligt. Beter is om eerst de ouders aan
te spreken, vinden zij. Ook moet
scholen alerter zijn op het signaleren
van pesten. “Er moet goed worden
samenwerkt met onderwijs en
verenigingen, zodat kinderen sociale
vaardigheden leren. Dat is belangrijk.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

José Janssen
Tienrayseweg 12, 5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

www.kookkelder-meerlo.nl

Voor het seizoen september 2014 t/m april 2015
worden de volgende kookcursussen gegeven:
* KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 22 sept. van 13.00-15.00 uur
* BUITENLANDS: 6 lessen Start: ma. 22 sept. 10.30 uur
* GEVORDERDEN: 12 lessen Start: di: 23 sept. 18.00 uur
* TAPAS: 3 lessen Start: di. 30 sept. of do. 2 okt. 20.15 uur
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: wo. 24 sept. 20.15 uur
* GROENTE: 3 lessen Start: wo. 1 okt. 20.15 uur.
* VIS: 3 lessen Start: do: 27 nov.. 18.00 uur
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: do. 5 feb. 20.15 uur
* BEGINNERS: 12 lessen Start: do. 18 sept. 18.00 uur
* BAKKEN: 6 lessen Start: do. 25 sept. 20.15 uur
* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 8 + di. 9 dec. 20.15 uur
* KINDERFEESTJES: op woensdag/vrijdag/zaterdagmiddag
* PARTYKOKEN: 8-24 personen

Feestjes voor personeel/vrijgezellen/familie/vrienden,
gezellig samen kokkerellen èn eten.

LEEFTIJDS

KORTING
61 JAAR

€KOR6TIN1G

OP EEN BRIL
UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN €

Steenstraat 3, Horst, Tel. (077) 207 00 00
Vraag naar de voorwaarden.
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Bespreking Poll week 33

Beeldbepalende bomen dienen behouden te blijven
Een ruime meerderheid van de stemmers (94 procent) vindt dat
beeldbepalende bomen behouden dienen te blijven. Deze bomen vormen
vaak een blikvanger die al eeuwen op dezelfde plek staat. Bomen die al zo
lang deel uitmaken van het straatbeeld verdienen het om nog een kans te
krijgen, ook al zijn ze ziek. Dat vindt ook Danny Danckaert uit Grubbenvorst:
“Bomen en zeker beeldbepalende bomen zijn erg belangrijk als drager
van de ruimtelijke kwaliteit. Vaak worden bomen bij de ontwikkeling van
ruimtelijke plannen gezien als een last, terwijl ze juist met enige zorg van
de ontwerper een plan ook tot een hoger niveau kunnen brengen. Het zou

dan ook in dit specifieke geval (de linde aan de Venrayseweg in Horst, red.)
de ontwikkelaar sieren als hij een plan zou maken mét behoud van de
monumentale boom. De boom juist benutten als drager van de kwaliteit van
een nieuwe ontwikkeling én niet zien als een beperking. Think Green, not
Red.”
De overige zes procent van de stemmers vindt dat niet alles uit de
kast hoeft te worden getrokken om een boom te redden. Het brengt
waarschijnlijk veel kosten met zich mee en de vraag is of een boom die
aangetast is door een ziekte, uiteindelijk toch niet dood zal gaan.

Plannen Mariapeel terugdraaien, is inconsequent
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De plannen voor de uitvoering van natuurmaatregelen in de Mariapeel
worden opnieuw onder de loep genomen. Dat liet provincie Limburg afgelopen
week weten. De overheden en Staatsbosbeheer gaan samen met inwoners uit
onder andere Griendtsveen kijken hoe de plannen een breder draagvlak onder de
bevolking kunnen krijgen. Reden was volgens de politici het massale protest.
Het is goed dat er naar de wens van de inwoners geluisterd wordt. Zij hebben
straks dagelijks te maken met de uitvoering van de plannen en als zij bezorgd zijn
of de plannen echt niet zien zitten, dan moet daar naar geluisterd worden. Zelfs

als dat betekent dat het huidige traject stilgezet moet worden.
Daarentegen is het uiteraard enorm inconsequent om nu wel naar de
schreeuw van de bevolking te luisteren. In andere zaken, zoals het NGB of de
Floriade, zijn ook grote groepen inwoners in opstand gekomen. Zij krijgen echter
voornamelijk de kans om in te spreken als ze een rechtszaak aanspannen. Hier
wordt geen traject stilgelegd. Misschien omdat hier niet direct ondernemers van
profiteren?
De plannen voor de Mariapeel terugdraaien, is inconsequent. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 34) > Ik koop alleen lokale groente en fruit > eens 41% oneens 59%

Rabo Fietsdag

op zaterdag
6 september

Heeft u zin en tijd om te fietsen op zaterdag 6 september?
Op zaterdag 6 september 2014 organiseert Rabobank Horst Venray de Rabo Fietsdag. Tijdens die
dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray geld bij elkaar fietsen voor een vereniging naar keuze
(uiteraard moet die vereniging ook meedoen aan de Rabo Fietsdag).
De Rabobank Fietsdag wordt een leuke, gezellige fietstocht door de omgeving van Horst en Venray.
Elke vereniging fietst met maximaal 25 deelnemers een route van ongeveer 30 kilometer. Tijdens de
route is er van alles te zien en te beleven.

Draagt u een club een warm hart toe en wilt u meefietsen?
Neem dan contact op met een van de verenigingen of stichtingen op de deelnemerslijst. Er zijn nog
verenigingen/stichtingen op zoek naar actieve fietsers. De deelnemerslijst vindt u op onze website
www.rabobank.nl/horstvenray onder nieuws.
Verenigingen en stichtingen zijn blij met uw bijdrage!

LAAT JE
ZIEN

Rabobank Horst Venray
Samen sterker

Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61
www.kruytzeropt iek.nl

Marieke
ment...
Men neme een emmer met
koud water, al dan niet
aangevuld met ijsklontjes. Die
emmer gooi je over je heen,
laat daar een filmpje van
maken, dat je vervolgens op
Facebook post en drie anderen
nomineert om hetzelfde te
doen. Of je bespaart je een nat
pak en doneert een tientje aan
Stichting ALS.
Het is een rage op Facebook
en een variant op de aloude
kettingbrief. Het verschil is dat er
met deze actie aandacht wordt
gevraagd voor een dodelijke
ziekte. Al weet niet iedereen dat
die meedoet met de Ice Bucket
Challenge. “Ja, ik bedank Pieter
voor de nominatie en dit is voor
de stichting ASL of zoiets”,
hoorde ik al iemand zeggen in
zijn filmpje. Het lijkt wel of
intussen iedereen in mijn
omgeving genomineerd is. Ik
nog niet. Moet ik me nu
gepasseerd voelen? En wat doe
ik als ik genomineerd word?
Toen ik nog op de basisschool
zat, kreeg ik wel eens
kettingbrief. Onschuldig leken
die, maar er stond wel altijd een
waarschuwing in dat je deze
brieven serieus moest nemen,
anders zou je ongeluk
overkomen. Gelukkig had ik
verstandige ouders die zulke
brieven meteen in de prullenbak
gooiden. Dan heb je nog het
fenomeen Herman. Een recept
voor een brood dat je moet
bakken en als je dat recept
doorgeeft moet je er een eigen
ingrediënt aan toevoegen. Mag
je de Ice Bucket Challenge
vergelijken met Herman? Het
verschil is dat het één zich inzet
voor een goed doel en het ander
voor de lol is. De overeenkomst
is dat het je een beetje wordt
opgedrongen. Kun je met goed
fatsoen een donatie aan een
stichting weigeren als de hele
wereld weet dat je bent
genomineerd? Een rondje vragen
leert dat meer mensen met dat
dilemma zitten. Ik ken, gelukkig,
niemand in mijn omgeving die
met ALS geconfronteerd is. Ik
ken wel mensen die
bijvoorbeeld aan Alzheimer
hebben geleden. Ook dit is een
vreselijke ziekte waar nog geen
medicijn tegen gevonden is. En
zo zijn er wel meer voorbeelden
te noemen. Mocht ik dus
genomineerd worden, dan
doneer ik aan goed doel waar ik
zelf voor gekozen heb.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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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.

Korfbalvereniging niet in Hegelsom door ontbreken
integraal kernenbeleid
Vier korfbalverenigingen (America, Horst, Meterik en Hegelsom) hadden
besloten te fuseren. Na uitgebreid overleg kwamen ze tot de conclusie dat
Hegelsom de beste vestigingsplaats zou zijn voor de nieuwe vereniging. Hier
waren onder andere veel jeugdleden en er was dus toekomst. Wel was
daarvoor een beperkte investering nodig, waarvoor men naar de gemeente
stapte. Die schatte het bedrag op 80.000 tot 100.000 euro.
Tweemaal is er over de ves
tigingsplaats Hegelsom met de
gemeente contact geweest. Zonder
echt overleg over mogelijke goed
kopere oplossingen voor Hegelsom
als vestigingsplaats. De gemeente

gaf aan dat de korfbalvereniging zich
maar in Horst moest vestigen. Daar zal
best een goede accommodatie zijn,
maar het belang is breder dan alleen
dat. Met dit soort kortetermijnbesluiten
wordt het bestaansrecht van de kernen

uit het oog worden verloren. Duidelijker
dan zo kon het college niet aangeven
dat er geen visie is. Een integraal
kernenbeleid (niet alleen huizen, ook
banen, bereikbaarheid, voorzieningen
in zorg, klein vervoer, pinautomaten
en sportmogelijkheden etcetera) mag
op korte termijn wat duurder zijn
dan centraliseren in Horst. Nu laat de
wethouder Horst op de kleinere kernen
kannibaliseren. Kleinere kernen zijn bij
hem in slechte handen. Alle politieke
partijen gaven voor de verkiezingen

aan dat de kernen extra aandacht
moesten krijgen en dat voorzieningen
en activiteiten daar ook zoveel mogelijk
aanwezig moesten blijven. D66 is die
mening ook na de verkiezingen toege
daan. Het college en de coalitiepartijen
vergeten snel. Bij gebrek aan visie
wint een goedkoop kortetermijnbesluit
altijd. En de kosten? Met wat overleg
zou die ook naar beneden gebracht
kunnen worden, zeg 50.000 euro. Moet
je natuurlijk wel even je best willen
doen. Dat bedrag is minder dan 50 pro

cent van de jaarkosten van een extra
wethouder. En het is maar een fractie
van wat Villa Flora ons gaat kosten en
even duur als een matig onderbouwd
haalbaarheidsonderzoek voor het
Gasthoês. Dat kon allemaal wel.
Een goed en eerlijk kernenbeleid
is een investering. D66 is van mening
dat je daarin moet investeren. Dat
vonden wij voor en ook na de verkie
zingen.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Elbert Joosten stopt als raadslid
Per 15 september leg ik mijn functie als raadslid namens het CDA in
gemeente Horst aan de Maas neer. Dit geldt ook voor de commissie
Samenleving. Reden is dat ik een nieuwe functie heb aanvaard bij mijn
huidige werkgever, die niet combineerbaar is met het raadslidmaatschap.
Ik ben raadslid sinds 2006. Sinds
2007 ben ik 10 procent minder gaan
werken, om het raadslidmaatschap
goed in te vullen en te combineren
met mijn werk. In de ruim 8 jaar dat
ik het raadslidmaatschap heb vervuld,
heb ik dat altijd met veel inzet, plezier

en interesse gedaan. Wat dat betreft
was ik nog graag doorgegaan. Maar
mijn nieuwe functie vergt dat ik 100
procent beschikbaar ben. Gecombineerd
met mijn reistijd, is het niet meer
reëel om dat te combineren met een
goede bijdrage als raadslid.Tijdens mijn

raadslidmaatschap heb ik veel geleerd
en kunnen bijdragen aan het aantrek
kelijke wonen, werken en welzijn in
onze mooie gemeente. Ik kijk bij elk
onderwerp: ‘wat levert dit op voor de
inwoners en ondernemers in Horst aan
de Maas’ vanuit de insteek ‘hoe kan het
wel’. Er liggen nog grote uitdagingen
te wachten, zoals de kanteling van de
zorg, zorgen dat de begroting op orde
blijft, leefbaarheid in alle kernen. Ik
wens mijn opvolger in de raad, Eric

Brouwers uit Lottum, dan ook veel wijs
heid toe. Met zijn ervaring uit de vorige
raadsperiode, lukt dat zeker. Ik blijf me
inzetten voor Horst aan de Maas. Als
betrokken CDA-lid in de steunfractie
en werkgroepen bijdragen leveren. En
zeker ook met de dorpsraad Meterik,
waarvan ik sinds 1998 deel uitmaak. Ik
ben in ieder geval dankbaar dat ik deze
kans heb gekregen om raadslid te zijn
en de inwoners van Horst aan de Maas
te mogen vertegenwoordigen. Altijd

MOTIVO

ALLEEN NÚ
GRATIS LUXE
WEBER BBQ

PRONORM

prima samengewerkt met het college,
de fractie, de raad, de gemeentelijke
organisatie, en iedereen die zich
betrokken voelt en mee wil praten,
denken en doen.Dank aan alle inwo
ners, die op mij en het CDA hebben
gestemd en mij en ons daarmee
het vertrouwen geven om verder te
bouwen aan onze mooie gemeente.
We zien en spreken elkaar nog.
Elbert Joosten,
CDA Horst aan de Maas

S Y S T E M AT

BIJ AANKOOP VAN
EEN KEUKEN*

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze zes
inspirerende keukenshowrooms.
BERGEIJK

DEURNE

DE WATERLAAT 8

STATIONSSTRAAT 67

IN DE CRAMER 148A

T0497 552882

T0493 441111

T045 5506550

ALTIJD EEN
BETROUWBAAR
ADVIES
OP MAAT

HEERLEN

Elke zondag geopend

SOMEREN-EIND

TILBURG

BOERENKAMPLAAN 143

APHRODITESTRAAT 2

VEGHEL
CORRIDOR 7

T0493 441111

T013 5784444

T0413 312200

W W W.NUVAKEUKENS.NL
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Commissie
Samenleving

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.

Openbare bijeenkomst op dinsdag 2 september 2014 om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website.
Onderwerpen zijn onder andere “bespreken
van het rapport Meldpunt Werkgroep Wmo” en
“behandelen van het Politiebeleidsplan
2015-2018 en bespreking Gebiedsscan
Criminaliteit en overlast HadM 2013”.
Daarnaast worden enkele voorstellen van de

raadsvergadering van 16 september besproken.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Openbare bijeenkomst op woensdag 3 september 2014 om circa
21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Deze bijeenkomst wordt gehouden na aﬂoop van de openbare
raadsbijeenkomst over het Gasthoês (in het Gasthoês).
De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website.
Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op www.horstaandemaas.nl
meerdere bestemmingsplannen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Openbare
Raadsthemabijeenkomst
Openbare raadsbijeenkomst over het thema
“Ontwikkelingen Gasthoês” op woensdag 3
september 2014 om 19.30 uur in het Gasthoês,
Gasthuisstraat 25 te Horst. Tijdens deze

Grubbenvorst
Kloosterstraat 90B
Hegelsom
Hoek Holstraat/Bosstraat

Commissie
Ruimte

De voorstellen van de raadsvergadering van
16 september 2014 worden besproken.
Voor deze commissie komen daar onder
andere voor in aanmerking “Structuurvisie
HadM met addendum EHS Saldobenadering”,
“Venlo greenPark 2015”,
“geactualiseerde wegenlegger HadM” en

America
Hofweg 23
Wachtpostweg 34
Midden Peelweg 10

bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het
onderzoek dat onlangs is afgerond naar een
betere exploitatie van het sociaal cultureel
centrum ’t Gasthoês. U bent van harte welkom!

Hegelsom en Horst
Eikenwal 20/St. Annastraat
(bij de kapel)
Horst
Oranjestraat 1
Horst aan de Maas
Aanwijzing toezichthouders
nachtregister

Lottum
Zandterweg 6
Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3
Sevenum
Most 2a
Op den Bergen 6
Swolgen
Hulsweg 10

Zwemwater Meerdal en
Kasteelse Bossen weer in orde
Uit de watermonsters die pas zijn genomen blijkt dat er geen verhoogde concentraties blauwalgen
meer aanwezig zijn in het zwemwater van het Meerdal en de Kasteelse Bossen. De waarschuwingen
zijn dan ook ingetrokken.

Pompoen en zonnebloemwedstrijd

We zijn weer gestart met het meten van de
pompoenen en de zonnebloemen. Wie ook
mee wil doen kan de meetgegevens van de
hoogte van de zonnebloem en/of de omtrek
van de pompoen op school doorgeven.
De school geeft deze gegevens door aan
Natuur en Jeugd. Vervolgens plaatsen wij de
standenlijst op www.horstaandemaas.nl en

geven we de lijst aan de scholen door.
Vanaf 29 september komt Natuur en Jeugd bij
de 15 hoogste in de eindstand van zonnebloem
en pompoen meten. Half november is de prijsuitreiking in het gemeentehuis in Horst.
Maar daarover vertellen we later meer.
Wij wensen jullie veel succes bij het meten.

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

Weekmarkt verhuist
gedeeltelijk naar
Jacob Merlostraat

In verband met de herinrichtingswerkzaamheden bij het Lambertusplein in Horst
wordt de weekmarkt de komende weken
enigszins verplaatst. Tot en met 4 november
krijgt een gedeelte van de weekmarkt een
plek op de Jacob Merlostraat. Hierbij gaat
het om de Jacob Merlostraat tussen het
Wilhelminaplein en de Vijverlaan.
Dit betekent dat het verkeer in het centrum
op dinsdagochtend omgeleid wordt.

Omleiding
De omleidingsroute voor vrachtverkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten is geregeld via
Meterikseweg, Westsingel en Americaanseweg.
Fietsers en overig autoverkeer worden omgeleid
via Molenstraat en Schoolstraat.
Meer informatie
Meer informatie hierover kunt u lezen op
www.horstaandemaas.nl
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Biljartcompetitie weer
van start

Vierde editie
Walk 4 the Roses

De biljartcompetitie voor verenigingen aangesloten bij de biljartbond Horst-Venray gaat binnenkort van start.
De A- en G-klasse en de driebanders laten de eerste ballen weer rollen. In het competitiejaar 2014-2015 gaan 87
teams deelnemen aan de competitie libre en tien teams aan de driebanden-competitie.

De vierde editie van de Walk 4 the Roses vindt plaats op zondag
7 september. Dit is een wandeltocht van 20 kilometer, waarvan een deel
van de opbrengst van de inschrijfgelden naar het KWF gaat. Het overige
deel gaat dit jaar naar Hospice Zenit in Venray.
De route van 20 kilometer is
wederom uitgezet door Stichting
Landschap Horst aan de Maas.
Volgens de organisatie is het opval
lend dat zich dit jaar veel groepen
aangemeld die gezamenlijk geld
op gaan halen voor het goede doel.
Net als in 2013 is ook dit jaar het
begin- en eindpunt van de Walk op
het Wilhelminaplein in Horst. Op deze
dag vindt daar tevens OP2014 plaats.

Volgens de biljartbond is de kleine
afname met twee teams waarschijn
lijk veroorzaakt door het terugtreden
van verenigingen ’t Anker uit Venray
en ’t Brugeind uit Meerlo wegens
ledentekorten. Nieuw is de vereniging

Bijzonder dit jaar is het aanbod van
Wens in Beweging Ambulance om
mee te rijden met iemand, die door
ziekte niet in staat is om mee te
lopen, maar dit evenement niet wil
missen. Inschrijven kan tot en met
24 augustus op de website www.
walk4theroses.nl Wie niet mee kan
lopen, maar toch wil helpen kan
zich op deze website aanmelden als
vrijwilliger.

De Smetenhof uit Lottum. Komend jaar
kan de biljartbond op 36 verenigin
gen en in totaal 520 leden rekenen.
De libre-teams zijn onderverdeeld
in zeven klassen. Op verzoek van de
driebandenspelers wordt door de tien

teams anderhalve competitie gespeeld
en wordt na de reguliere competitie
wordt er nog een bandstootcompetitie
georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op
www.biljartbond-horst-venray.nl

Kampioenen voor ruiterclub
Wittenhorst
In Maastricht werden onlangs de regiokampioenschappen voor pony’s en paarden georganiseerd door Landelijke
Rijvereniging Bocholtz. Patty Hanssen van ruiterclub Wittenhorst werd daarbij Limburgs kampioen in de klasse M2.

Grote of kleine groep? Informeer naar de mogelijkheden!

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESOIRES

www.tielencampers.nl

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
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dan 20 st!
r
o
in H

2GRATIS
pannenzegels

Brood- en
Banketbakkerij
Zaterdag geopend van 08.00-18.00 uur
| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

geldig van 25 t/m 30 augustus 2014

LEKKER! VAN ONZE EIGEN BAKKER
Appelcitroen- of mango-abrikoosvlaai

Op zaterdag 30 augustus is het
jaarlijkse dorps- en verenigingsschie
ten. Om 14.00 uur kan door iedereen
vanaf 15 jaar geschoten worden met
de zware buks op de kogelvangers
van schutterij St. Jan uit Grubbenvorst.
Verengingen, families, buurten en
vriendengroepen kunnen een keer
ervaren hoe het is om te schieten.
Er kunnen tot 16.00 uur kaarten
gekocht worden. Dit jaar heeft de
schutterij besloten om het prijzen
geld te verhogen en daarnaast voor

de winnaars ook nog een extra prijs
beschikbaar te stellen. Verder wor
den deze middag de Grubbenvorster
Jeugdkampioenschappen
Windbuksschieten gehouden voor
de jeugd van 8 tot en met 14 jaar.
Vanaf 18.00 uur is er livemuziek in de
feesttent. Zondag 31 augustus is dan
het jaarlijkse koningsvogelschieten.
De schutters beginnen deze dag om
13.30 uur met het thuis afhalen van
de huidige koning Maurice en koningin
Rian Nooijen. Zij worden begeleid door

harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst.
De officiële opening van het konings
vogelschieten vindt plaats op de schut
tershof aan de Kromboschweg. Daarna
begint het schieten op de koningsvogel,
waarbij uitgemaakt wordt wie dit jaar
de nieuwe koning van Schutterij St. Jan
wordt. Niet-leden kunnen mee schieten
op de erelidsvogel. Na de huldiging
begint in de feesttent de receptie van
de nieuwe koning en erelidskoning,
met aansluitend het koningsbal in de
feesttent.

Melderslo verliest in
bekerwedstrijd
Door: RKSV Melderslo
De eerste officiële wedstrijd van het seizoen, de bekerwedstrijd tussen RKSV Melderslo en RKSV Meterik
eindigde in een 3-4 nederlaag voor Melderslo. Meterik schroomde niet om de van Wittenhorst naar Melderslo
teruggekeerde Bart Verheijen flink aan te pakken en begon overtuigender aan de wedstrijd.

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

Lucassen

eerste proef in de dressuurklasse B,
mochten Connie Thiessen en Excellent
terugkomen voor de B-finale. Ook in
de finale behaalden ze een derde prijs.
Verder had Wittenhorst ook in het
springen een paar ijzers in het vuur.
Het lukte Lieke van Stiphout om een
zevende prijs te behalen in de klasse L
met Dynamite en een achtste prijs met
E-zi in de klasse B.

Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst houdt op zaterdag 30 en zondag 31 augustus een feestweekend. Op het
programma staan onder meer het dorps- en verenigingsschieten en het koningsvogelschieten. De activiteiten
vinden plaats op het schietterrein in Grubbenvorst.

Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

7.99

en Cliff lieten vervolgens alle andere
afkampers achter zich en werden
kampioen. Het lukte Patty tevens om
met Bono een vijfde prijs te halen in de
klasse M2.
In de klasse Z2 was er een derde
prijs voor Marie-Louise Philipsen
met Andreo. Na de kür op muziek
resulteerde dit uiteindelijk in de
vijfde plaats. Na een derde prijs in de

Koningsvogelschieten St. Jan

ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS

9.99

Het viertal van ruiterclub
Wittenhorst kwam aan start in
de klasse Midden. Ze werden
regiokampioen. Ook individueel werd
er een kampioenschap binnengehaald.
Het lukte Patty Hanssen om samen
met Cliff Limburgs kampioen te worden
in de klasse M2. Ze zetten samen
een gedurfde proef neer en werden
uiteindelijk tweede in de ring. Patty

Dennis Gubbels bracht na een
foute pass in de Meterik-defensie de
1-0 voor Melderslo op het scorebord.
Verder viel er in eerste helft weinig te
genieten voor de toeschouwers. Dat
veranderde na rust waarin maar liefst
zes doelpunten te bewonderen waren.
In de 46e minuut werd het spel
snel hervat door een ingooi van Peter
Spreeuwenberg. Deze haalde de
achterlijn en Stan van de Pas legde
de bal perfect terug op Rob Driessen.
Hij liet de 2-0 aantekenen. Melderslo
verzuimde hierna om de wedstrijd op
slot te gooien.
In plaats daarvan stond het tien

minuten later, door laks verdedigen,
2-2. Beide goals werden gescoord
door Meterik-speler Huub Kleuskens.
Melderslo richtte zich weer op
en Stan van de Pas schoot de bal
snoeihard op de onderkant van de lat.
Met doellijntechniek zou met meer
zekerheid kunnen worden gezegd of de
bal voor of achter de doellijn de grond
raakte.

Acht gele kaarten
In de daaropvolgende minuut, de
65e, kreeg Peter Spreeuwenberg de
bal in het Meteriks strafschopgebied.
Hij zette met een schijnbeweging de

back van Meterik op het verkeerde
been en joeg de bal in de touwen. Wie
had gedacht dat Melderslo zijn lesje
wel had geleerd, kwam bedrogen uit.
Melderslo bleef naar voren voetballen
en Meterik counterde er lustig op los.
De vleugelspelers van Meterik
konden doen en laten wat ze wilden
en het was dan ook geen verrassing
dat de wederom verkregen voorsprong
van Melderslo via Dirk van Rengs en
Boy Geurts veranderde in een 3-4
nederlaag. Tijdens deze wedstrijd
deelde de scheidsrechter trouwens acht
gele kaarten uit: drie aan Melderslo en
vijf voor Meterik.

en zo 15
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GEPLUKT Frank Gijsen

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.

tevreden ik ben met mijn leven.”
Als zijn vrouw Dorothé een
paardenconcours heeft, dan gaat Frank
graag met haar mee. “Eigenlijk heb
ik zelf helemaal geen verstand van
paarden, maar we hebben daar samen
altijd een prachtige tijd. Ik help haar en
die samenwerking gaat altijd heel ple
zierig, omdat we zo´n goede vertrou
wensband hebben.” Die vertrouwens
band is voor Frank heel belangrijk. “Ik
kan wel zeggen dat Dorothé het beste
is dat ik ooit ben tegengekomen in het
leven”, voegt hij toe.

groeien”, legt hij uit. The Beatles was
de eerste band waar hij van hield.
“Maar ik ging steeds verder kijken en
toen kwam ik bij wat stevigere muziek
uit, namelijk de progressive rock. Het
mooie aan dat genre is dat er heel veel
in zit. Het heeft mooie melodielijnen,
maar het kan ook loeihard zijn. Ik hield
al van dit genre toen ik 16 jaar oud was
en hopelijk vind ik het op mijn tachtig
ste nog steeds mooi. Zo niet, dan is het
misschien tijd om afscheid te nemen
van dit leven, want dan is er iets goed
mis”, lacht hij.

Muziek is grote passie Bonsaiboompjes
Al vanaf dat Frank nog maar vijf
kweken
jaar oud was, is muziek zijn grote pas

Frank Gijsen (49) uit Horst noemt zichzelf een tevreden man. Hij is ICT´er van beroep, maar praat liever over zijn
grote hobby: muziek. “Maar ik zeg ook wel eens: eigenlijk is het leven mijn grootste hobby”, aldus de Horstenaar.
Deze week wordt hij geplukt.
begonnen. Het grote voordeel daarvan
is dat ik nu zelf alle verantwoordelijk
heid draag. Bij een eenmansbedrijf sta
je er wel altijd alleen voor, dat is soms
jammer.”
De grootste hobby van Frank is
zoals hij het zelf noemt ´het leven zelf´.
“Veel mensen gaan heel snel door
het leven. Maar als je tijd maakt voor
elkaar, dan kun je echt van de kleine
dingen genieten. Lekker wandelen
Over zijn werk vertelt Frank: “Ik heb met de hond of naar buiten kijken en
dan de buurman met zijn kinderen in
vroeger bij het bedrijf Kodak gewerkt,
de sneeuw zien spelen, dat zijn de
maar toen het daar steeds slechter
momenten waarop ik me realiseer hoe
mee ging, heb ik van een nood een
goed we het eigenlijk hebben en hoe
deugd gemaakt en ben ik voor mezelf
Frank woont al zijn hele leven in
Horst. Eerst in de Norbertusparochie
en nu al een hele tijd samen met zijn
vrouw Dorothé en hond Bailey aan
Het Veldje. Ten tijde van het interview
logeerde ook een hond van kennissen
bij hen.

Tijd maken
voor elkaar

PUZZEL
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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).

WWW.HEUVEL.NL

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Grote plannen voor later heeft
Frank niet. “Zoals ik al zei, ik ben
heel tevreden met mijn leven en
waarom zou je dan grote dingen willen
veranderen? Na mijn pensioen hoop
ik wel wat meer tijd te hebben om
zelf weer muziek te maken op mijn
akoestische gitaar, want dat komt er
de laatste jaren niet meer van. Ook
mijn oude hobby, het kweken van
Bonsaiboompjes wil ik dan weer eens
oppakken”, besluit hij.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond
heuvel@heuvel.nl - T: 0492 - 661 884

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

3

sie. “Muziek kan gevoelens heel mooi
verwoorden. Soms zijn woorden niet
toereikend, maar muziek juist wel. Ik
kan bijvoorbeeld ook niet stofzuigen
en tegelijkertijd naar muziek luiste
ren. Daar moet ik echt de tijd voor
nemen, zodat ik de muziek goed in
me op kan nemen”, aldus Frank. Een
wereld zonder muziek kan hij zich niet
voorstellen. “Als er geen muziek zou
zijn, is dat voor mij hetzelfde als dat er
geen bomen en bloemen meer zouden

haaskarbonade
v/h scharrelvarken

hamburgers voorgegaard
kip krokant schnitzel

100 gram € 1,45
5 stuks

€ 5,00

5 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Eerste dag in de brugklas

‘Ik ga de weg nooit vinden’
Deze week moeten ook de basis- en middelbare scholieren in Horst aan de Maas eraan geloven: de scholen zijn weer gestart. Dat is elk jaar extra spannend voor de kersverse brugklassers.
HALLO Horst aan de Maas peilde de verwachtingen van enkele eerstejaars aan het Citaverde College en het Dendron College in Horst.

Suzan Clevis (11) uit Lottum verruilt basisschool De Bottel voor een havo-brugklas op het Dendron
College. “Ik ben best wel zenuwachtig, want een nieuwe school is toch spannend. Het is zo groot dat
ik de weg volgens mij nooit ga vinden. Gelukkig zitten vier klasgenootjes van mijn oude basisschool
bij mij in de klas, al lijkt het me ook heel leuk om nieuwe mensen uit andere dorpen te leren kennen.
Waar ik niet naar uit kijk, is het lange fietsen en het sjouwen met de tas. Ook het huiswerk zie ik niet
zo zitten, hoewel Engels, muziek en biologie me wel interessant lijken. Ik denk dat het een leuk, maar
moeilijk jaar gaat worden.”

Eva Jenneskens (12) uit Horst (links op de foto) gaat basisschool De Twister verlaten voor een
havo/vwo-klas op het Dendron College. “Mijn nieuwe klasgenoten heb ik al via een groepsapp leren
kennen, dus ik ben niet echt zenuwachtig. We hebben het heus niet alleen over school. Bovendien
kende ik al verschillende mensen, onder wie mijn goede vriendin Jessica. Ik denk dat het heel gezellig
gaat worden, al betekent de middelbare school ook veel leer-, lees- en huiswerk. Daar houd ik niet zo
van, maar gelukkig heb ik een vader die me wel wil helpen. Hopelijk zal ik mijn huiswerk steeds op
tijd afkrijgen. En anders? Dan wordt het veel straf.”

Tibor Janssen (12) uit Sevenum wisselt basisschool De Dobbelsteen in voor een brugklas vmbo-tk
op het Citaverde College. “Het lijkt me een leuke school, want ze werken met veel aandacht voor
de leerlingen. Ook is het Citaverde een kleinere school, waardoor je iedereen sneller leert kennen.
Ik kijk uit naar de verschillende lesuren. Zo heb je wat afwisseling en ga je niet altijd hetzelfde rijtje
af. Vooral techniek lijkt me een leuk vak, want ik ben graag met mijn handen bezig. Voor het huiswerk
zal ik me wel echt in moeten gaan zetten. Op de basisschool had ik het ook niet altijd af. Ik denk dat
het een leuk jaar gaat worden. Ik kom sowieso bij twee vriendjes in de klas. We hebben ook al een
ontmoetingsdag gehad en de klas is volgens mij heel gezellig.”

Ook Jotte Pompen (12) uit Sevenum gaat na de vakantie naar een havo/vwo-brugklas op het
Dendron College. Basisschool De Dobbelsteen ruilt hij dan in voor het Dendron College. “Ik heb al een
broer die op het Dendron zit, dus ik weet ook al een beetje hoe het daar aan toe gaat. Toch zal het de
eerste dag wel spannend zijn, denk ik. Maar ik heb er ook zin in, omdat het weer eens iets nieuws is.”
Zijn boeken heeft Jotte al opgehaald. “Dat waren er veertien, best wel veel. En die moeten allemaal
gekaft worden. Gym lijkt me het leukste vak dat we gaan krijgen en ik verwacht dat ik Duits het minst
leuk ga vinden.” In zijn nieuwe klas kent hij al een aantal mensen. “Een vriend van me zit in dezelfde
klas. En hopelijk ga ik nog heel veel nieuwe vrienden maken komend jaar.”

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl
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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

Sterre Dekkers
12 jaar
Kronenberg
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dan met paarden te werken,
dat zou me erg leuk lijken. Het lijkt me
leuk om mensen en paarden te trainen.
Ik rijd zelf paard, nu op een verzorg
pony en waarschijnlijk gaan wij die
pony uiteindelijk ook zelf kopen. Ik rijd
nu denk ik al vijf jaar, op deze pony rijd
ik nu drie jaar.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ponykamp, daar heb ik het altijd
supergezellig. Lekker laat naar bed en
’s avonds lekker feesten. We gaan dan
vier nachten ergens naartoe, dit jaar
gingen we naar Someren. Ze orga
niseren dan allemaal dingen, zoals
bijvoorbeeld zwemmen, badkuipvaren
of een smokkeltocht. Verder gaan we
altijd met de paarden naar het bos en
door het meer.
In wiens huid zou je een dagje willen

kruipen? Wat zou je dan doen?
Ankie van Grunsven, ik zou dan op
haar eigen paarden willen rijden, veel
paarden trainen en mensen les willen
geven. Zij is gewoon heel goed in
paardrijden. Ik zou wel een dagje wil
len voelen hoe haar leven is.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is Marit van Enckevort, haar ken ik
al heel mijn hele leven, maar dit jaar
hebben we elkaar veel beter leren ken
nen. We gingen steeds vaker afspreken
en op een gegeven moment werden
we BFF. We gaan samen naar de
pony’s, rijden ze samen in en hebben
altijd de grootste lol.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van Fleur Muijsenberg, ik
vroeg aan haar of het al beter ging met
haar pony, die had een ontstoken oog.
Ze zei dat het al beter ging gelukkig.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Daar hoort een hele grote auto bij. Ik
heb er niet zoveel verstand van, maar

start
pre-sale!

aan
Sterre Dekkers

het liefst zou ik een grote met een
open dak willen. Daar kan je trailers
mee trekken en ik vind een grote auto
gewoon mooi. Met een open dak krijg
je frisse lucht binnen, in de zomer is dat
wel lekker.
Wat is uniek aan jou?
Dat ik paardrij. Heel veel kinderen
zeggen dat paardrijden heel makkelijk
is. Dat is het niet, vooral niet als je een
lastige pony hebt, je hebt veel door
zettingsvermogen nodig. Ik heb een
lastige pony, je moet echt de baas zijn,
als je dat niet doet gaat hij allemaal
dingen uitspoken en krijg je hem niet
meer onder controle.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een deel aan een goed doel
geven, de rest zou ik aan spullen voor
de pony uitgeven. Ik denk dat ik dan
aan een doel schenk voor kinderen met
kanker. Ik vind het gewoon heel zielig
voor die kinderen, sommige kinderen
sterven eraan.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt

mo
weeoi
is fi r
weeets
r!

pre-sale in Horst.
Neem eens een kijkje in onze winkel
naar onze afgeprijsde modellen met
een leuke korting!

5975 BW Sevenum
5961 GE Horst

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

MEGA
Rommelmarkt
Zon 31 aug

Wij zijn in week 36 en 37 beperkt geopend
in Sevenum, op openings dagen van
09.00 - 12.00 uur. Horst is normaal geopend.

Peperstraat 54
Kloosterstraat 12

Banden - Accu’s - Carwash

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Beperkt geopend.

Winkel Sevenum:
Winkel Horst:

ze een geheim ingrediënt?
Wat oma maakt vind ik lekkerder! Mijn
oma maakt altijd lekkere gehakt
balletjes met tomatensaus en ik ben
dol op de appeltaart van oma.
Leukste feestje ooit?
De klassenfuif van groep 8. Het was
een geweldige fuif, ik zal het nooit
meer vergeten. Het was een afscheids
feest en we bleven met zijn allen sla
pen, het was gewoon heel erg gezellig.
Wij hebben thuis een kelder met een
disco en zo, daar hebben we eerst feest
gevierd, daarna zijn we bij iemand
anders in het tuinhuisje gaan slapen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag en ponykamp, altijd
gezellig! Tijdens mijn verjaardag krijg ik
cadeautjes en word ik een jaar ouder.
Tijdens ponykamp is het gewoon altijd
gezellig en maken we altijd veel lol.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Het liefst ga ik naar Den Bosch, daar
hebben ze lekkere Bosche bollen.
Meestal ga ik in het weekend of tijdens
de vakantie. Maar we bestellen ook
vaak dingen op het internet. Toch vind
ik in de winkel shoppen leuker. Dan kan
je kleding ook echt aanpassen en weet
je ook zeker of je het leuk vindt en of
het je ook past.
Zon of sneeuw?
Liever zon, lekker zwemmen en zon
nen in de zon. Dit jaar gaan we naar
Italië op vakantie, naar het Gardameer.
Meestal gaan we naar oude stadjes
waar veel te bekijken is, soms gaan we
naar een grote stad om te shoppen of
we gaan dingen bekijken. En heel veel
zwemmen!
Online of offline?
Online, lekker kletsen met vriendin
nen. Als je iets wil weten of afspreken
gaat dat heel gemakkelijk. Ik gebruik
het meest het online netwerk op
mijn mobiel en ik gebruik Whatsapp,
Snapchat en Instagram.
Stad of dorp?
Dorp, lekker rustig en lekker veel
ruimte. Ik denk dat ik altijd in een dorp
blijf wonen, daar is altijd veel meer
ruimte en daar kun je dus ook beter
een pony stallen.

Carbootsale Horst

A73 afrit 10. 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Peeldijkje, 5961 NK

tel. (077) 467 82 17 | www.theolommen.nl

www.carbootsalehorst.nl
Ook 21 sept

MEGA Horst

Mies
Column
Personal
trainer
Au, au. Ik kan mijn arm niet
meer bewegen. Ik lijk wel een
ouwe zeur. Het lukt me niet
meer om het glas voor me op
tafel op te tillen, mezelf in de
gordel te hijsen in de auto of
m’n jas charmant aan te
zwiepen. Au, help, iemand?
Niemand?
Deze taferelen speelden zich
zo’n jaar geleden af. De huisarts,
fysiotherapeut, orthomanueel
therapeut, die uiteindelijk een
redelijk goede poging deed om
me op te lappen, mijn vriendje
en zelfs mijn ouders adviseerden
me te gaan trainen met een
personal trainer. Die zou wel raad
weten mijn zwakke schoudertje
en me sterker maken. Een
personal trainer? Nah, klinkt niet
verkeerd. Dus – huppakee – naar
de sportschool. Inmiddels trainen
fysiotherapeut, PT Bart en ik al
een maandje twee tot drie keer
per week samen. Hij let erop dat
ik alle oefeningen goed uitvoer,
mezelf niet blesseer en niet
geheel onbelangrijk: hij laat me
zweten en op een gezonde
manier afzien. Inmiddels gaat
mijn schouder, en ook de rest van
mijn lichaam, met stapjes
vooruit. Eigenlijk wil ik niet meer
zonder hem. Want in mijn eentje
een rondje door de sportschool is
best wel geestdodend. Wel zo fijn
als er iemand is die je bezighoudt
en aanmoedigt. Hij is de perfecte
stok achter de deur om tóch te
gaan trainen, als ik me stiekem
liever nog een keer omdraai.
Afgelopen maand zat ik twee
weekjes in Spanje. Zónder
personal trainer natuurlijk.
Na twee keer de sportschool in te
zijn geweest, zonder trainer en
zonder veel succes, maakte ik
een serieuze overweging om
’s ochtends het aquagymklasje in
de zee bij te wonen. Onder
begeleiding van Spaanse
zomermuziek en een Spaanse
instructrice, die keer op keer met
een zoetsappig stemmetje vroeg:
“How are we doing? Is everybody
fine?”
Pijn in mijn schouder zou ik er
waarschijnlijk niet van krijgen.
Maar een gevoel misselijkheid
waarschijnlijk wel. Van heimwee.
Naar Bart.
Mies
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Museum De Kantfabriek bestaat vijf jaar

‘Leuk om alle mogelijkheden te zien’
Hospice Zenit organiseert ook in 2014
weer inloopmiddagen. De eerstvolgende is op
zaterdag 30 augustus van 13.30-15.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen met onderstaand nummer.

Hoenderstraat 95e Venray

Ter ere van het vijfjarig bestaan van museum De Kantfabriek in Horst werd op zaterdag 23 augustus een markt
met tweedehands spulletjes en een cursusmarkt gehouden in het museum. De hele middag konden bezoekers een
kijkje nemen bij demonstraties en tentoonstellingen en kennismaken met de cursussen en workshops die in het
museum gegeven worden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Tel. 0478 - 55 14 34

Fruitbedrijf Jenniskens

Statera
Praktijk voor psyche en energie

Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077 - 398 43 08

NIEUWE OOGST
APPELS, PEREN
EN PRUIMEN!

psychologie counseling
lichaamswerk

DELBARE, ELSTAR,
CONFERENCE, REINE VICTORIA

www.praktijkstatera.nl

ALLE DAGEN APPELS EN PRUIMEN
UIT ONZE BOERDERIJAUTOMAAT!

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Gewijzigde openingstijden
woensdag en vrijdag van 13.30 tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Ariel wasmiddel of
vlekverwijderaar

Superdeals:

Wicky Fruitdrink of Zero

Alle soorten, 2 pakken à 1,5 liter
Alle soorten, 3 flacons en pakken à 500- of pakken met 10 stuks à 200 ml
1170 ml, of doosjes à 16 stuks 14,97 – 21,57 2,43 – 5,25 / 1,62 – 3,50

3 voor 10,00 2+1 gratis
Geldig van wo 27 aug t/m di 2 sep 2014

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Welkom, willkommen, welcome, accueil,
benvenuto, bienvenido, powitanie!
En meldt u aan voor de open avond voor onze
talencursussen op 2 september.

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
Ma, Di en Do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Kom inspiratie opdoen voor het komende modeseizoen
onder het genot van een kopje koffie met een stukje
worteltaart.

Bij besteding van € 100,- ontvangt u een
proefabonnement * voor een maand, voor
de Milon cirkel bij ANCO lifestyle centre.

Mexx

Uiteraard ontvangt elke klant weer een leuke attentie.

* 1 proefabonnement p.p.

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

Zelf lingerie of hoeden maken,
haken, kantklossen, borduren, quilten:
bij museum De Kantfabriek kun je het
allemaal leren. Op de cursusmarkt zijn
docenten aanwezig die de belang
stellenden informatie geven over de
cursussen en hun kunsten demonstre
ren. Harry Linskens uit Venray is al jaren
vrijwilliger bij museum De Kantfabriek
en laat vandaag zien hoe je een toer
kunt maken, een tulen muts die vroe
ger veel werd gedragen. “Maar nu ben
ik alleen nog maar aan het rommelen,
hoor”, vertelt hij. “Ik ben de spullen
klaar aan het maken, zodat er straks
mensen zelf oude mutsen kunnen
komen versieren. De collectie toeren
die je hier ziet is door mij gemaakt.
Nu wil ik het graag aan anderen leren,
zodat de kunst doorgegeven wordt.”
Op de cursusmarkt kunnen de
bezoekers een kijkje nemen bij demon
straties van bekende handwerktech

nieken, zoals kantklossen, maar ook
bij de onbekendere methodes. Fonza
Billekens laat bijvoorbeeld zien hoe je
temari-ballen kunt maken, een soort
ballen met een kleurig geborduurd
patroon. “Temari komt uit Japan”, legt
ze uit. “Vroeger maakten moeders
zo’n gekleurde bal voor hun dochters
en deden daar een gelukswens in.
De bedoeling is dan dat die dochter als
ze later zelf kinderen heeft, ook een
temari voor hen maakt en zo de traditie
doorgeeft.” Er zijn al veel bezoekers
komen kijken bij de demonstratie
van Fonza. “Ik heb pijn in mijn keel
van het praten. Maar ik ben blij dat
de belangstelling zo groot is, want ik
ben trots op mijn werk.” Ook bij de
demonstratie van de cursus borduren
heeft het deze zaterdag storm gelopen,
vertelt Liny Pouwels. “Het is dit jaar
een stuk drukker dan vorig jaar, merk
ik. Waarschijnlijk komt dat ook doordat

er nu een tweedehands markt is. Dat
trekt veel bezoekers.”
De bezoekers zijn enthousiast.
“We zijn hier gewoon uit interesse, niet
om een cursus uit te zoeken. Maar het
is ontzettend leuk om te zien welke
mogelijkheden hier allemaal zijn”,
vertellen twee vrouwen uit Deurne.
“De tentoonstelling is prachtig. We
zijn helemaal weg van alle shawls die
we gezien hebben. Wat jammer dat
deze tegenwoordig niet meer echt zo
gemaakt worden”, zeggen ze.
Buiten op de tweedehands markt
worden verschillende hobbyartikelen
verkocht. Tweedehands boeken, maar
ook garen, stoffen, kant en klosjes wor
den er voor een klein prijsje verkocht.
Zo kunnen de bezoekers die binnen
inspiratie opgedaan hebben bij de cur
susmarkt en de tentoonstelling meteen
hun eigen materiaal aanschaffen om
zelf aan de slag te gaan.

Kunstenaars exposeren in
De Rozenhof
In De Rozenhof in Lottum vindt tot en met 31 oktober een tentoonstelling plaats van werk van beeldend
kunstenaars. Dit jaar zijn dit Ben Vollenberg en Dirk Verberne.
De kunstexpositie in De Rozenhof
biedt beeldend kunstenaars uit de
regio de mogelijkheid hun creaties
aan een breed publiek tentoon te
stellen. Bezoekers van het onlangs
gehouden Rozenfestival in Lottum
hebben al kennis kunnen nemen
van één van de kunstwerken
van beeldend kunstenaar Dirk
Verberne uit Helenaveen. In een
wei aan de Veerweg creëerde hij

van afval en pallethout een golf.
Met dit landschappelijke kunstwerk
genaamd Golf uit de Maas liet hij als
het ware de Maas het land oprollen.
Daarnaast houdt Verberne zich
voornamelijk bezig met het smeden
van stalen sculpturen. Ook schildert en
fotografeert hij.
Ben Vollenberg uit Ledeacker is
sinds tien jaar fulltime kunstenaar. Hij
geeft tevens cursussen en workshops.

Vollenberg werkte lange tijd alleen
met keramiek, in het bijzonder met
raku stoken, maar nu ook met brons
en vooral met glas. Inmiddels is hij
helemaal overgestapt op glasfusing,
eventueel gecombineerd met
roestvrij staal of ijzer. De Rozenhof
is dagelijks geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.rozendorp.nl
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Phoenix on the Beach

Het echte dorpsgevoel in Hegelsom
Als onderdeel van Phoenix on the Beach, dat OJC Phoenix afgelopen weekend organiseerde, werd op
zaterdag 23 augustus in Hegelsom een dorpsbarbecue gehouden. Jong en oud kwam samen om te eten op het
zelfgecreëerde strand.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

dorpsgevoel zien dat hier in Hegelsom
zo belangrijk is”, zegt Nelly. “In
Hegelsom zijn best veel activiteiten
voor het hele dorp, dat is ook belang
rijk. En deze barbecue is echt voor jong
en oud. Mooi om te zien vind ik dat.
Het eten is lekker, de muziek is goed

en wat ziet het terrein er mooi uit!”
Stef voegt lachend toe: “Het weer had
nog iets beter gekund. Dan had ik hier
in korte broek en met slippertjes op
het strand kunnen zitten. Maar de zon
schijnt, dus we mogen niet klagen. Wij
blijven hier nog wel even zitten.”

Vijf dagen Kermis
aan de Maas
In Broekhuizen vindt van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag
2 september Kermis aan de Maas plaats. Tijdens deze dagen worden er
diverse activiteiten georganiseerd.

Waar voorgaande jaren nog een
voetbaltoernooi werd georganiseerd
op de zaterdag van Phoenix on the
Beach, is dat dit jaar veranderd in
een dorpsbarbecue. “Er was steeds
minder animo voor het voetbal.
Daarom zijn we op zoek gegaan
naar een alternatief”, vertellen Tom
Kluskens en Emiel Kusters van OJC
Phoenix. “Toen Hegelsom tachtig
jaar bestond, is er een dorpsbrunch
georganiseerd en dat was een groot

succes. Nu komen wij dus met een
dorpsbarbecue.”

Bedekt met laag zand
Terwijl de mannen van F.A.R.T.,
oftewel Fabulous Acoustic Rock Tribute,
hun akoestische muziek spelen,
genieten de bezoekers van het eten en
de strandsfeer. Kinderen kunnen zich
vermaken op een springkussen en het
hele plein is met een laag zand bedekt.
De organisatie is heel tevreden met de

opkomst. “Het zijn vooral inwoners van
Hegelsom die hier nu gekomen zijn.
Tijdens de avonden van Phoenix on the
Beach komen er ook meer bezoekers
van buiten het dorp. Vanavond treden
er nog twee bands op en morgen
wordt er op dit terrein een beachvol
leybaltoernooi gehouden”, aldus Tom
Kluskens.
Ook Stef en Nelly Dekker en Joa
Brantsma zijn een hapje komen eten.
“Deze barbecue laat heel goed het

Op vrijdag 29 augustus wordt om
19.00 uur gestart met een kinderdisco
in BeachParty style voor alle kinderen
van de basisschool van groep 3 tot
en met 8. Aansluitend de BeachParty
voor de iets oudere jeugd met dj
STYN. Op zaterdag is er een optreden
van Trade Mark. Zondagmiddag komt
de attractie Dropzone naar de Loswal.
Voor de kinderen is er een speciale
kinderdisco. Zij kunnen geschminkt
worden, er is een glittertattooshop

en een springkussen. Tegen de avond
staat er een optreden gepland van
No-Xcuze. Deze muzikanten spelen
tot in de late uurtjes met dj Dennie.
Op maandagmiddag 1 september is
het tijdens het matinee de beurt aan
Tontje de Snejer, Toon van Opbergen,
uit Overloon. ’s Avonds zijn er optre
den van BZB en Bart Balletjes met
zijn Las Vagasshow. Op dinsdag sluit
Steady State de kermis aan de Maas
af.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

De Kantfabriek geeft lezingen
over Limburgse Toer

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

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

Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op vrijdag 29 augustus en op donderdag 4 en dinsdag
16 september van 14.00 tot 15.00 uur lezingen over de Limburgse Toer. Op donderdag 11 september is er een
lezing van 11.00 tot 12.00 uur.

Profiteer tot 2015
van de 6%-regeling
i.p.v. 21% btw-tarief

06 -

1

1
7
4
9
53 2

Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl

Badminton

voor 40 jaar en ouder
Op donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur
in sporthal De Berkel. Rackets zijn aanwezig.
De lezingen worden gegeven door
klederdrachtspecialist Harry Linskens,
die ook schrijver is van het onlangs
verschenen boek Met Pelerine en Toer.
De verzameling van Linskens vormt het

uitgangspunt van de huidige expositie
Traditie ontmoet Toekomst, die nog tot
donderdag 28 september te bezichtigen
is. Deze bestaat uit kanten mutsen, in
Noord-Limburg bekend als toeren, en

andere bijzondere kledingstukken die
door Noord-Limburgse vrouwen van
1850 tot 1950 werden gedragen.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Kom in beweging en leer spelenderwijs de spelregels zodat u
samen met leeftijdsgenoten een leuke sport kunt beoefenen.

Voor meer informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl

of neem contact op met Hennie Duijf tel. 077 - 374 53 27
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Tractortoertocht door de Peel

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We
proberen je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in
je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

In Melderslo wordt op zondag 31 augustus een tractortoertocht georganiseerd. De deelnemers vertrekken
om 11.00 uur bij zaal ’t Paradijs voor een tocht richting de Peel. Er is na 30 kilometer een pauze.
De verwachte terugkomst in Melderslo is 16.00 uur. Er zijn nog mogelijkheden om mee te rijden.
Aanmelden wordt door de organisatie op prijs gesteld. Dit kan via traktormelderslo@hotmail.com

Zuid-Frankrijk in De Haagens
Pieter Verheijen (58) uit Sevenum is een echt natuurmens. Hij teelt verschillende groentes en andere gewassen in
zijn tuin en heeft achter zijn huis een zonnebloemweide van maar liefst 5.000 vierkante meter. Pieter zelf, wandelaars,
maar ook vogels genieten dagelijks van dit grote bloemenveld. “Ik vind het fantastisch om te zien hoe alles groeit”,
aldus Pieter.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de
vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Voorman tomaten Duitsland – Vac.nr. 103984

Je instrueert, motiveert en coacht nieuwe medewerkers en
stuurt waar nodig bij. Je bent een geboren leider en kunt goed
motiveren. Je spreekt Duits en bij voorkeur Pools en je bent
flexibel.

Hovenier – Vac.nr. 104408

Je legt tuinen aan en onderhoudt ze. Je snoeit, schoffelt, maait
gras en je legt vijvers, hekwerken en tuinhuisjes aan. Ook plant
je planten en bomen en werk je met diverse machines. Je hebt
een afgeronde MBO opleiding niveau 3/4 richting hovenier en
beschikt over rijbewijs B(E).

Operator verpakkingslijn – Vac.nr. 103500

Je bedient en onderhoudt de verpakkingsmachine. Daarnaast
ben je verantwoordelijk voor de toe- en afvoer van zakken,
verzendklaar maken en etiketteren van de orders. Je werkt in
dagdienst, maar bij drukte in twee ploegen.

Parttime dierverzorger varkenshouderij – Vac.nr. 104347

Je verzorgt en controleert speen- en vleesvarkens dagelijks.
Je hebt ervaring in de varkenshouderij en kunt goed werken
met moderne machines. Je bent parttime beschikbaar in de
ochtenduren.

Monteur/Chauffeur CE – Vac.nr. 104448

Mooie combifunctie! In je werk als chauffeur zorg je voor het
transport van planten en bomen naar klanten. Als monteur
onderhoud en repareer je machines voor de groenvoorziening.
Je hebt een CE rijbewijs en bent technisch onderlegd.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar:
horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

Van kinds af aan is Pieter al bezig
met alles wat groeit. “Komkommers,
paprika’s, bloemen, noem maar op”,
vertelt hij. Inmiddels woont hij al
33 jaar zijn huis in Sevenum, samen
met zijn vrouw Annie. “Ik werk
wekelijks zo’n dertig uur in mijn tuin.
Nu ik met vervroegd pensioen ben,
heb ik daar ook alle tijd voor.” Pieter
heeft een enorme groentetuin, waar
hij allerlei gewassen teelt. “Kijk, deze
witlof is nu nog groen, maar wordt in
januari wit. En ik heb ook nog prei,
pompoenen en eigenlijk alles wat je in
een groentewinkel ook kunt kopen.”
De uitdaging van zijn tuin zit hem in
het beschermen ervan. “Het is een
gevecht met de natuur: met biologische
middelen moet ik zo goed mogelijk de
vijand, zoals konijnen, duiven, rupsen
en luizen, van mijn gewassen afhou
den”, vertelt hij enthousiast.
Al zo’n vijf jaar laat Pieter
ieder jaar op de weide achter zijn
tuin zonnebloemen groeien. “Als
er ongeveer één zonnebloem per

vierkante meter staat, dan zijn het er
misschien wel 5.000 in totaal. Ik heb ze
nooit geteld.” De natuurliefhebber plant
de zonnebloemen om verschillende
redenen. “Ik vind het ontzettend
leuk, maar ik wil ook het landschap
verfraaien. Er loopt een wandelpad
langs de zonnebloemenweide,
door natuurgebied De Haagens. Dit
wandelpad werd in 2010 uitgeroepen
tot mooiste wandeling van Nederland.
Vaak blijven wandelaars uit het hele
land even staan kijken bij de weide, of
komen zelfs vaker terug om foto’s te
maken. Een paar jaar geleden had ik er
een bord ingezet waarop stond: ‘Ik ben
een Van Gogh’, dat verwijst naar zijn
schilderijenserie Zonnebloemen. Daar
kreeg ik veel leuke reacties op”, lacht
hij. “Voor mooie natuur hoeven mensen
niet ver op vakantie te gaan, want dit
veld noem ik ook wel eens ons eigen
Zuid-Frankrijk in De Haagens.”
Wandelaars profiteren dus van zijn
bloemen, maar Pieter zelf geniet er ook
met volle teugen van. “Elke dag sta ik

wel een paar keer naar het veld te kij
ken. De piepkleine zaadjes die ik eind
april zaai, zie ik dan in mei tot en met
juli uitgroeien tot zonnebloemen van
zo’n 3,5 meter. Na de winter worden ze
weggehaald en daarna begint het weer
van voor af aan. Die cyclus van nieuw
leven vind ik fascinerend. Het is net
zoals bij de mens, maar dan sneller”,
vertelt Pieter.
Ook de vogeltjes profiteren van zijn
zonnebloemen. “Vanaf eind augustus
zit het veld vol met honderden putter
tjes die de zaden eten. Het is af en toe
net Schiphol hier, zoveel aan- en afvoer
van vogels. Als je dan een paar keer
in je handen klapt, ziet de hele lucht
zwart van de vogels.”
Maar waarom zijn zonnebloemen
nu zo speciaal voor Pieter? “Kijk zelf
maar eens”, zegt hij, terwijl hij op een
zonnebloem in een vaas wijst. “Ze
zijn mooi, gemakkelijk te zaaien en
weersbestendig. Met weinig tijd en
kosten hebben we er bijna het hele
jaar plezier van”, besluit hij.
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Houd
08 het vakantiegevoel nog even vast,
laat onderstaande koffers afstempelen en
ontvang GRATIS 150 gram achterham van
uw Keurslager in Sevenum.

Draaiorgelclub Noord-Limburg

Gedeelde passie voor draaiorgels

Onze gemeente kent vele muziekverenigingen, fanfares en harmonieën, maar dat de oprichting van Draaiorgelclub Noord-Limburg in Horst is geschied,
zal weinigen bekend zijn. Wiel Geraats (56) uit Horst wordt de animator van de vriendenkring genoemd en is er al vanaf het eerste uur bij. Samen met
mede-initiatiefnemer Wim Vullers (72) uit Koningslust en een tiental mannen en vrouwen uit Zuid-Nederland zorgt hij dat de draaiorgelcultuur blijft bestaan.

4 gepaneerde
schnitzels
+ 4 saucijzen
Samen

Die weet er het meeste van.”
Veel vrienden van de draaiorgelclub
hebben het bouwen van een draaiorgel
vanaf het begin moeten leren.
“We hebben het wiel allemaal zelf
moeten uitvinden en we leren van
elkaar. Toen ik voor het eerst begon
aan een orgel, wist ik nog niet wat
voor en achter was. Je moet met zoveel
dingen rekening houden. Zelfs de
speelboeken en speelrollen perforeren
we nu zelf en als iets niet lukt, is
niemand van ons voor één gat te
vangen. Dan lukt het uiteindelijk toch”,
zegt Vullers.

Apetrots
Het moment dat zijn eerste orgel
het deed, was hij apetrots. “Muziek is
onuitputtelijk. Ik droom van een groot
orgel, maar of dat er ooit komt, weet
ik niet.” Voor meer informatie over de
Noord-Limburgse club, kijk op
www.hobbydraaiorgel.nl
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Het idee voor het vormen van
een groep van orgelliefhebbers werd
geboren op een hobbybeurs in Meijel.
Vullers en Geraats ontmoeten elkaar
ruim twintig jaar geleden en besloten
hun kennis uit te wisselen. De groep
vrienden komt geregeld bij elkaar om
ergens een demonstratie te geven.

Demonstraties
Naast hun optredens in verschil
lende verzorgingstehuizen, komen ze
drie keer per jaar naar streekmuseum
De Locht in Melderslo. Een keer om te
demonstreren hoe een orgel gebouwd
wordt en twee keer om gewoon te
spelen. Ze staan met hun zelfgebouwde
draaiorgels in het museum om publiek
te vermaken en te informeren over de
draaiorgelcultuur.

De naam van de vriendenclub is
bij museum De Locht geboren. Vullers
vertelt: “Op een gegeven moment
moesten we ons bij een bijeenkomst
aanmelden, maar onze vriendenkring
had eigenlijk helemaal geen naam. Nu
zijn we ook een club zonder bestuur.
Dat hebben we niet nodig. We zijn
gewoon een groep vrienden die
samen orgels speelt, niet meer en niet
minder. De groep kan altijd uitbreiden
als een nieuw lid interesse heeft.”
Draaiorgelclub Noord-Limburg kent
vooral oudere leden. Vullers denkt dat
dit komt omdat jongeren amper meer
van orgelmuziek houden. “Ze zijn er
niet mee opgegroeid”, meent hij.
De een noemt zich een hobbyist
en de ander voelt zich meer muzikant.
Iedereen in de vriendengroep

heeft een andere achtergrond. De
een is timmerman en de ander
computerprogrammeur, maar in hun
vrije tijd doen ze allemaal hetzelfde: in
het schuurtje aan huis bouwen aan hun
eigen orgel.

De molen ‘Eendracht Maakt Macht’ staat sinds 1899 in Meterik. Sinds 1994 is het beheer
van de molen in handen van de stichting Molen Eendracht Maakt Macht die met behulp
van vrijwilligers de molen elke zaterdag tussen 13.30 en 17.00 uur laten draaien. U bent van
harte welkom om de molen te bezoeken! Kijk voor meer informatie op molenmeterik.nl

ACTIETAS
8 t/m 6-9
gel d i g van 2 9 Halve Limburgse
vlaai naar keuze
1 heel brood
naar keuze
(tip: Havermik!)

10 zachte
puntjes

verkrijgbaarheid actietas Gommans:
Past. Vullinghsstr. 55, Sevenum
Horsterweg 64, Sevenum (Jumbo Sevenum)
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Dwarsfluitiste Marjolein Vermeeren houdt op zondag 31 augustus een
concert in De Wingerd in Sevenum. Dit optreden begint om 19.30 uur.

Lid Jan Kling (63) uit Erp heeft wel
acht jaar gedaan over het bouwen
van zijn eerste orgel. Hij vertelt: “We
bouwen het hele orgel zelf, alleen
de wielen niet. Als we dan optreden
en mensen vragen hoe het orgel is
gebouwd, vind ik dat leuk. Als mensen
echt geïnteresseerd zijn, leg ik ze graag
uit hoe dat gaat en kan ik ze naar de
handleiding van onze Wiel verwijzen.

verse melk, rabarberboerderij ‘t Platteland, appelboerderij de Donck, Passie
voor Vis duurzame paling, champignons van de Paddestoelerij en nog veel meer”.
Nieuw is de duurzame samenwerking met molen ‘eendracht maakt macht’, te beginnen
met Havermik van haver uit Broekhuizenvorst en gemalen in de molen in Meterik.
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Ferry Janssen, keurslager
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Agenda

Optredens BZB en Bart
Balletjes

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

ma 1 september
Locatie: Loswal

America

Melderslo

Openbare vergadering
over de kermis
do 28 augustus 20.00 uur
Organisatie:
Dorpsraad Melderslo
Locatie: café ‘t Tunneke

Optreden Steady-State

Knuffelbeer-festival

di 2 september 19.00 uur
Locatie: Loswal

za 30 augustus 15.00-01.00 uur
zo 31 augustus 15.00-00.00 uur
Locatie: Hoebertweg

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids

Knuffelbeer afterparty
za 30 augustus 01.00-04.00 uur
Locatie: café Station America

Blagentuin
zo 31 augustus 12.00-15.00 uur
Locatie: Hoebertweg

Openstelling
zo 31 augustus 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen
Kermis aan de Maas:
Beachparty’s

vr 29 augustus 19.00 uur
Locatie: Loswal

wo 3 september 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

za 30 augustus 21.00 uur
Locatie: Loswal

Grubbenvorst

zo 31 augustus

Dorps- en verenigingsschieten 11.00-16.00 uur
za 30 en zo 31 augustus
Organisatie: St. Jan
Locatie: Schuttershof

Locatie: café ‘t Paradijs

Meterik

Buitenfeest met vlooienmarkt en livemuziek

Horst

Lezing Limburgse Toer
vr 29 augustus en do 4 september
14.00-15.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 31 augustus 15.00 uur
Locatie: Loswal

Matinee met Tontje de
Snejer
ma 1 september 17.00 uur
Locatie: Loswal

Stassie-loeëp

zo 31 augustus 09.30 uur
Organisatie: RKsv Wittenhorst en
PSV Eindhoven
Locatie: sportpark Ter Horst

Lottum

zo 31 augustus 11.00 uur
Organisatie: Jong NL Meterik
Locatie: blokhut Speulhofsbaan

Sevenum

zo 31 augustus 08.30-16.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

ACB PhoxyCup
Kermis aan de Maas: Drop
zone en optreden No-Xcuze

za 30 en zo 31 augustus
Organisatie: Draaiorgelclub
Noord-Limburg
Locatie: Museum De Locht

Tractortoertocht
door de Peel

Carbootsale
Kermis aan de Maas:
Optreden Trade Mark

Draaiorgelspeelmiddagen

zo 31 augustus 09.00 uur
Organisatie: Knopen Lopen
Sevenum
Locatie: start station HorstSevenum

Klassiek concert
zo 31 augustus 19.30
Locatie: De Wingerd

Dorpsraadvergadering

Kunst in De Rozenhof
t/m vr 31 oktober

wo 3 september 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Crist Coppens

Bloem & zo
Voor al uw bloemwerk!
St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069

Nieuwe openingstijden:

ma: gesloten (alleen op bestelling)
dinsdag t/m vrijdag: 09.00 tot 18.00 uur
zaterdag: 09.00 tot 16.00 uur
www.bloemenzomelderslo.vpweb.nl
Bloem & zo, Melderslo

4 magere runderlapjes
voor €6,95

geldig t/m zaterdag
30 augustus 2014

4 bauernballen voor €5,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Tal van
Horster artiesten op Local
Hero Night
De eerste editie van Local Hero
Night vindt plaats op 12 september
in de Mèrthal in Horst. De organisatie
heeft voor deze avond veertig
Horster artiesten weten te boeken.
Drie bands, K-E-E-S, Stunning
Suzy en Otherwise met Eva Wijnen,
begeleiden tijdens de Local Hero Night
ruim twintig gastartiesten. Zo ook Geert
Keijsers, die inmiddels een grote staat
van dienst heeft in de professionele
muziekwereld. Geert werkte samen
met artiesten zoals Lionel Richie,
Céline Dion, Eros Ramazotti, Anastacia
en nog vele anderen. Loe Verheijen,
muzikaalleider van de Local Hero Night:
“We zijn trots dat Geert meedoet.
Local Hero Night leeft enorm onder de
artiesten in de regio en we hopen dan
ook dat het publiek op al deze toppers
afkomt.”
Op het podium staan verder
onder anderen Lisette Vervoort, Twan
Versteegen, Cheraine Rubie, Miel
Hoeijmakers, Anja Hoeijmakers, Ankie
Wijnands, Paul Roefs, Robert Peeters,
Bart van der Sterren, Chiel Smulders,
Guus Brinkmans en Geert Josten.
”Ervaren en bevlogen muzikanten
uit de gemeente die samen met het
publiek het tienjarig bestaan van
de Mèrthal willen vieren”, aldus de
organisatie. Naast Local Hero Night
is er op zaterdag 13 september ook
Beatnight met de bands The Tremeloes,
BZN66, The Sparks en The Troggs.
Kijk voor meer informatie op
www.merthal.nl

www.reindonk.nl
Televisie De ontvangstmogelijk
heden van Omroep Reindonk zijn
te vinden op www.reindonk.nl.
Via de website is het ook
mogelijk live tv en ’uitzending
gemist’ te bekijken.
De tv-carrousel start iedere dag
om 11.00, 17.00, 19.00, 21.00 en
23.00 uur. Tussen de carrousel en
voor en na de uitzendingen wordt
een kabelkrant met actueel
regionieuws en agendaberichten
getoond.
woensdag 27 augustus t/m
dinsdag 2 september 2014
Focus Actualiteiten met deze
week onder andere: Ut Glaze
Hoes, Haven Wanssum, Gouden
Natuurstatus Landgoed de Steeg,
5 jaar De Kantfabriek, Walk4
theRoses en Fietstocht Rabobank
StraotPraot Een actuele luchtige
vraag aan voorbijgangers
KidsTijd (op woensdag en in het
weekeinde) Kinderprogramma
zaterdag 30 augustus en zondag
31 augustus 2014
Aan Tafel met Pieter Talkshow
met Birgit op de Laak, Hans
Gilissen, Jan Nabben en Jan van
Stelten
Rondje Regio Actualiteiten uit de
regio Noord- en Midden-Limburg
zondag 31 augustus
10.00 en 14.00 uur
Een boodschap voor U en Nu
Een ’woord op zondag’ vanuit het
Dekenaat

Petra Duijkers schrijft praktisch

‘Rouwwerkboek’

Dit ‘Rouwwerkboek’ is een onmisbaar
boek voor iedereen die wel wat hulp kan
gebruiken bij het verwerken van het
verdriet na het overlijden van een dierbare.
De boekpresentatie vindt plaats
zaterdag 30 augustus van 14.00 tot 16.00
uur bij: Boekhandel Van den Munckhof,
Hofstraat 6, te Venray

Paperback € 20,00
ISBN 978-90-820594-4-1
Dit boek is verkrijgbaar bij: www.petraduijkers.nl • Bol.com •
• www.bestelmijnboek.nl • Boekenhandel van den Munckhof •
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Medische Religie
zorg

service 23

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

Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

Sevenum
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

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
Spoedgevallendienst
28 november t/m 4 oktober 2014
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

09.45

Heilige mis

19.15

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

woensdag
		

Rozenkrans

17.30

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg

Terugkeer dorpszeskamp Melderslo
KPJ Melderslo heeft op zondag 24 augustus haar traditionele dorpszeskamp op het grasveld naast
MFC De Zwingel in Melderslo gehouden. De zeskamp keerde voor het eerst in jaren weer terug in het dorp.
Het grasveld staat vol spellen. Vroeger noemden ze dit de KPJ-feesten, maar die zijn verleden tijd. Net als
langs de kant bij de spellen, verwacht de organisatie ook bij de prijsuitreiking ’s avonds in café ’t Tunneke in
Melderslo veel publiek. Voorzitter Joost van den Ham spreekt van een geslaagde editie: “In totaal doen er
tien teams mee. De deelnemers zijn jong en oud. De jongste zijn twintig en de oudste raken de vijftig net
niet aan. Als het aan mij ligt, komt er volgend jaar weer een dorpszeskamp.”

19.15
Vervolg voorpagina

Meerlo
10.30
09.00

Melderslo
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Kindermarkt trekt breed
publiek
Volgens Jos van Rens (56), voorzit
ter van de activiteitencommissie van
de Koninklijke Harmonie van Horst die
de markt organiseert, is het evene
ment ook dit jaar weer geslaagd. “Het
concept werkt goed, dus we wilden het
karakter van de markt niet veranderen.
Het is het weekend voordat de lagere
school weer begint en dan trekken
gezinnen eropuit. Zeker als de zon zich
na twee regendagen weer laat zien, is
het druk. We bestaan nu veertig jaar
en dat gaan we nog wel verdubbelen”,
denkt Van Rens.
Op de markt zitten kinderen uit de
wijde omgeving met hun spulletjes.
De nichtjes Daantje Peeters (7) en Indy
Vos (11) uit Lottum hebben hun kleed
aan de Kloosterstraat uitgelegd. Naar
eigen zeggen doen ze al sinds hun
tweede mee aan de kindermarkt in
Horst. Hun beweegreden is simpel: “De

zolder thuis staat vol met oude rom
mel van vroeger”, vertellen ze. Van de
opbrengst hopen ze de rest van het jaar
weer nieuwe spullen te kunnen kopen.
Terwijl Daantje vooral voor kleding en
speelgoed spaart, gaat Indy voor makeup. Samen verwachten ze vandaag zo’n
70 euro te verdienen.
Een eindje verder, aan de
Steenstraat, zitten Ikram (4) en Amir
(5) El Mountahi samen met hun moe
der Samira Zeroual (31) uit Antwerpen
en tante Monya Zeroual (21) uit Horst.
Ze doen dit jaar voor het eerst mee aan
de kindermarkt. De opbrengst verdwijnt
waarschijnlijk in hun spaarpot, omdat
Ikram en Amir allebei net jarig zijn
geweest. Samira vertelt: “Ze vinden het
allebei zo leuk. Amir is zelfs nog meer
speelgoed gaan halen, omdat hij het
wilde verkopen voor 20 centjes.” Na de
markt gaan ze samen een ijsje eten.

“Dat heb ik wel verdiend”, lacht Amir.
Om voor wat extra sfeer te zorgen,
staat er op het Wilhelminaplein een
talentenpodium. Stichting De Vrienden
van de Koninklijke Harmonie van Horst
organiseert daar voor het tweede jaar
op rij een talentenjacht, dit jaar onder
de slogan Attent voor jong talent.
Winnares Maxime Baur (14) uit Horst
had niet verwacht dat ze zou winnen
en wordt verrast met een prijs.
Terwijl de meeste kinderen nu
met lege handen en volle spaarpotjes
naar huis terugkeren, worden de grote
tassen vol aangekochte spullen in de
auto’s gezet. De kindermarkt is ten
einde en aan de rij bij de ijskraam is
te zien dat de kinderen hard gewerkt
hebben. Ze hebben het warm gekregen
van het zonnetje en worden nu door
hun vader of moeder getrakteerd op
een lekker ijsje.

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

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

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

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)

Ook voor uw
woonkamervloer
bent u bij ons op
het juiste adres

24

cultuur
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Festival OP2014

Opening cultureel seizoen met
muzikaal experiment
Het culturele seizoen van Horst aan de Maas wordt op zondag 7 september geopend met het festival OP2014.
Dit vindt plaats op het Wilhelminaplein in Horst.
De organisatie heeft een
programma samengesteld met
cultureel talent uit eigen gemeente.
Zo staan de koren Meriko Vocaal,
Horster Mannenkoor en Meuleveld
Kinderkoor op het podium, net als
Nu of Nooit-finalist the Mothmen en
de orgelrock van No Man’s Valley.

Ook diverse organisaties presenteren
zich. Kukeleku brengt muzikaal
cabaret van Piepschuim, Cambrinus
Concerten heeft de Belgische
bluesband Rusty Roots uitgenodigd en
Kunstencentrum Jerusalem heeft een
speciale showcase opgezet.
Filmclub ’t Lenske heeft een

aantal prijswinnende korte films
aangeleverd, die in de speciale
Filmcontainer worden vertoond.
Ook is er de Muzikantine, het
muzikale experiment van Bram
Jacobs en Joep van Wegberg.
Kijk voor meer informatie op
www.op-festival.nl

Dj’s Glaze Hoês gekozen
Martijn Berende, Stijn Bastiaanse en Peter Berghs zijn de drie dj’s die plaats gaan nemen in Ut Glaze Hoês
van Horst aan de Maas. Zij gaan van vrijdag 19 december 18.00 uur tot en met dinsdag 23 december 18.00 uur
op het Wilhelminaplein in Horst actie voeren voor een lokaal goed doel.
Dat heeft de organisatie
woensdag 27 augustus
bekendgemaakt. Voor welk goed
doel de dj’s actie gaan voeren is nog
niet bekend. Inwoners van Horst
aan de Maas mogen suggesties
aanleveren.
Uit alle inzendingen wordt een
top 5 van goede doelen gekozen,

die zich middels een pitch bij
Omroep Reindonk kunnen profileren
waarna er gestemd kan worden via
www.utglazehoes.nl Vervolgens wordt
het goede doel bekendgemaakt.
Ut Glaze Hoês Horst aan de
Maas is een samenwerkingsverband
tussen het Horecacollectief Horst,
Centrummanagement Horst,

Stichting de IJsbaan en Omroep
Reindonk. Voor deze actie is een
aparte stichting in het leven
geroepen. Het bestuur bestaat
uit Jan Nabben, voorzitter, Pieter
Janssen, secretaris en Chrit Driessen,
penningmeester. Verder zijn er
enkele leden die de individuele
werkgroepen aansturen.

De Locht organiseert
muziekmiddagen
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zaterdag 30 en zondag 31 augustus speelmiddagen met draaiorgelmuziek. Leden van de
Horster draaiorgelclub treden beiden dagen vanaf 13.00 uur op met hun
zelfgemaakte draaiorgels.
Bezoekers kunnen het hele week
end luisteren naar de muziek van de
Horster muzikanten. Op zondag is er
een extra activiteit, namelijk brood
bakken in het bakhuis. Kinderen kun
nen dan onder begeleiding hun eigen
broodje bakken of zich vermaken bij de
miniatuurkermis of met oude spel
len spelen. Ook is er voor de jonge
bezoekers een speurtocht waaraan zij
mee kunnen doen. Naast de draaior

gelmuziek van de Horster muzikanten
kunnen gasten zondag om 13.45 en
16.30 uur luisteren naar optredens van
shantykoor De Klotvaarders uit Deurne.
Ook staan de vaste expositie en de wis
selexposities, zoals Bij ons thuis aan de
muur en de Klokken expositie van de
Limburgse klokkenmaker Jean Wilmar
klaar om bezichtigd te worden.
Voor meer informatie kijk op www.
museumdelocht.nl

Iese/Daase in
D’n Toerstop
De Belgische coverband Iese/Daase staat zaterdag 6 september op het
podium van café D’n Toerstop in Melderslo. De formatie die is opgericht in
2005, brengt een eerbetoon aan de Australische rockband AC/DC.
De ritmesectie van de band bestaat
uit drummer Rik, basgitarist Dirk en
ritmegitarist Gunther. Leadgitarist Markus
neemt in zijn typische schooluniform de
duckwalks, riffs en gitaarsolo’s van AC/

DC’s Angus Young voor z’n rekening.
Frontman Ward maakt het plaatje
compleet.
Het concert begint om 21.30 uur.
Toegang is gratis.

Back-to-school
Het is nooit te vroeg

om met contactlenzen te beginnen!

Actie!!!
Tijdelijk Géén

aanpaskosten

wij adviseren acuvue® contactlenzen

ACUVUE® is een gedeponeerd handelsmerk van Johnson & Johnson Vision Care.
© JJVC 2014, een afdeling van Johnson & Johnson Medical B.V.

Vestiging Venray
Grotestraat 48
tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2
tel. (077) 820 02 62

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
tel. (0485) 57 18 12

