gemeentenieuws pagina

11
08
2

0

1

11

betaalbaar
maatwerk…

6

Stayerhofweg 2b | Wanssum | 0478-539020 | www.haroldlenssenkeukens.nl

Gasthoofdredacteur Zaneta Janik
‘Hele dorp
werkt
samen
tijdens
Rozenfestival’
pagina

pagina

12-13

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

03

‘Ik game
hier
minder
dan thuis’
pagina

08

‘America
moet geen
slaapdorp
worden’
pagina

08

Dit is
mijn clubSet Up
pagina

14

JongVeedag Evertsoord

Kern Lottum geen
30-kilometerzone
De Hoofdstraat, Broekhuizerweg en Horsterdijk, die de kern van Lottum vormen, worden niet ingericht als
30-kilometerzone. Het College van B&W van Horst aan de Maas wil vasthouden aan de maximum snelheid van 50
kilometer per uur die er nu geldt.
In het Gemeentelijk Verkeers-en
Vervoersplan (GVVP) hebben deze
drie wegen de categorie buurtontsluitingweg waar 50 kilometer per
uur mag worden gereden. Hierdoor bestaat er een goede en vlotte
verkeersdoorstroming, aldus de
gemeente.
De dorpsraad van Lottum vraagt
al langer om verkeersmaatregelen in
de kern van het dorp. Zij wil het
vrachtverkeer in het dorp weren.

Haar voorstel om de Meerlosebaan te
verharden en zo een alternatieve route
voor het vrachtverkeer te creëren werd
al eerder door de gemeente afgewezen.

Afwijken van GVVP
Op verzoek van de gemeenteraad
is nu onderzocht of het mogelijk is om
van het GVVP af te wijken en van deze
drie wegen een 30-kilometerzone te
maken.

Het college vindt dit echter niet
wenselijk. Door de maximumsnelheid te verlagen gaat het verkeer
waarschijnlijk andere routes nemen
die niet gewenst zijn, aldus het
college. “Het verkeer kan dan gaan
rijden over wegen die daar niet op
ingericht zijn.” Dit kan zo, zegt de
gemeente, nadelige effecten hebben
voor de route Stokterweg-Horsterweg-Broekhuizerdijk en de kern van
Melderslo.

De zeventiende JongVeedag Peel en Maas werd georganiseerd op zondag
7 augustus in Evertsoord. Mts. Hendrix-Janssen opende haar deuren voor
publiek. Tijdens deze open dag vond de grootste kalverkeuring van Nederland plaats. Daarnaast was er ook een voorbrengwedstrijd. De dag werd
georganiseerd om de band tussen kind en dier te bevorderen en in totaal
deden er bijna 100 kalveren mee samen met 73 deelnemende kinderen. De
organisatie hoopt met het evenement de melkveesector te promoten en zo
de levensduur, kwaliteit en duurzaamheid van het dier en de rest van de
veestapel te verbeteren.
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Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Nader archeologisch onderzoek nodig
Projectbureau Ooijen-Wanssum gaat op twee plekken in de toekomstige hoogwatergeul van Ooijen aanvullend archeologisch onderzoek
verrichten. Uit onderzoek blijkt dat op die plek tekenen van bewoning
zijn.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek
zijn verschillende bodemlagen
afgegraven. Deze liggen met name op
de hoger gelegen gebieden langs de
Maas, omdat dit plekken zijn waar
mensen in de Steentijd en soms zelfs
tot in de middeleeuwen graag
woonden. Op verschillende niveaus zijn
tekenen van bewoning gevonden.

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
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Niels van Rens, Teun Stiphout en
Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
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.

Er kwam allerlei prehistorisch materiaal
naar boven, zoals keramiek van
borden, kruiken en voorraadpotten,
maar ook bewerkt vuursteen uit de
Steentijd. Deze vondsten worden na
onderzoek overgebracht naar het
provinciaal archeologisch depot in
Maastricht.

Prehistorische mens
Het projectbureau had al verwacht
archeologische vondsten hier te doen,
maar op basis van nadere analyse
acht provincie Limburg het nodig om
twee sleuven in het gebied opnieuw
te openen. Een woordvoerder van het
project legt uit: “Uit bodemonderzoek
bleek dat de grond van 4.000 tot 5.000
jaar geleden tot aan de middeleeuwen
geschikt is geweest voor menselijk
gebruik. In de sleuf vonden we al
enkele vuursteenvondsten op basis
waarvan we vast hebben gesteld dat
de prehistorische mens hier aanwezig
is geweest. De omvang van zijn activiteiten in dit gebied wil de provincie
nader onderzoeken op grotere diepte.”
Om te bepalen hoeveel jaar geschiedenis de locaties bevatten, wordt er tot
op drie meter afgegraven.
De werkzaamheden starten eind
augustus en duren acht tot tien weken.
“Het onderzoek wordt nu uitgevoerd
om zo min mogelijk vertraging in het
project te veroorzaken. Het streven
is dat in het onderzoekstraject de
terreinen in Ooijen archeologisch
vrijgegeven kunnen worden, zodat de
aannemer geen beperkingen meer

heeft uit archeologische hoek”, aldus
de woordvoerder. Rond eind augustus
wordt bekend wie de aannemer wordt
die de werkzaamheden uit gaat voeren. Wanneer deze daadwerkelijk aan
de slag gaat, kan het projectbureau
nog niet zeggen.

Excursie
Rondom deze archeologische
werkzaamheden organiseert projectbureau Ooijen-Wanssum een excursie
voor geïnteresseerden. De projectcoördinator van het onderzoek, Reinier
Ellenkamp verzorgt deze excursie

op zaterdag 10 september. Hij geeft
een toelichting over het archeologisch onderzoek en er wordt een
bezoek gebracht aan een van de
sleuven. De excursie duurt van 10.00
tot 12.30 uur en aanmelden kan tot
en met dinsdag 6 september via
info@ooijenwanssum.nl

Oude Maasarm
herstellen
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum is een project van de
provincie Limburg, ministerie van

Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat,
de gemeenten Horst aan de Maas
en Venray en Waterschap Peel en
Maasvallei. In het gebied tussen Ooijen
en Wanssum worden de komende
jaren drie grootschalige maatregelen
genomen ter bestrijding van hoogwater. De Oude Maasarm, die in 1996
werd afgesloten, gaat weer open.
Daarnaast worden er twee hoogwatergeulen aangelegd om het water af te
voeren. Hiervoor worden oude dijken
in het gebied doorbroken en wordt
twintig kilometer aan nieuwe dijken
gebouwd. (Foto: Reinier Ellenkamp)

Teleurstellende Spelen
voor Wout Poels
De Olympische Spelen zijn voor wielrenner Wout Poels uit Meerlo niet zo goed verlopen als van te voren werd
verwacht. Door zijn val tijdens de wegwedstrijd op zaterdag 6 augustus, moest hij de tijdrit op woensdag 10 augustus aan zich voorbij laten gaan.

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.

Autobedrijf

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

Fer van Lin

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.

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

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Voor de wegrace op zaterdag gold
Poels als een van de favorieten.
De andere Limburger in de race, Tom
Dumoulin, stapte al snel genoeg af,
omdat hij zich wilde sparen voor de
tijdrit van woensdag. Wout Poels moest

daarna na ongeveer 80 kilometer de
anderen voor zich laten gaan en ging
even later onderuit, waarbij hij een
armblessure opliep. Lange tijd was het
onzeker of hij nog mee kon doen aan
de tijdrit. Uiteindelijk werd in overleg

besloten met NOC*NSF dat Poels niet
deel zou nemen. In een reactie op
Twitter laat Poels weten het jammer te
vinden om Rio al te moeten verlaten,
maar dat hij trots is om voor zijn eigen
land gereden te hebben. (Foto: archief)

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Rozen uit de Kunst

‘Hele dorp werkt samen
tijdens Rozenfestival’
Dat de inwoners van Lottum actief betrokken zijn bij het tweejaarlijkse Rozenfestival, is een understatement.
Of je nu als vrijwilliger aan de organisatie deelneemt of je woont op het festivalterrein, het Rozenfestival kan niet
aan je voorbijgaan.

Brand Hegelsom
Aan de Bosstraat in Hegelsom is in de nacht van zaterdag 6 op zondag
7 augustus een keet uitgebrand. De brandweer kreeg rond 01.30 uur een
melding.
Omdat aanvankelijk niet duidelijk
was of er in de nabijgelegen stal
dieren gehouden werden, is de brand
opgeschaald naar een middelgrote
brand. De eenheden van brandweerkazernes in Horst, Sevenum en Venlo

hadden de brand snel onder controle
en de brand is hierdoor niet overgeslagen. In de naastgelegen stal bleken
ook geen dieren meer te staan.
Over de oorzaak van de brand is nog
niets bekend.

Kop-staartbotsing
in America
Op de Midden Peelweg in America zijn zondagmiddag 7 augustus twee
auto’s tegen elkaar gebotst. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

De kop-staartbotsing vond plaats op
de kruising met de Vossenheuvel en
Slengweg. De bestuurder van de voorste
auto remde af voor zijn voorganger die
linksaf wilde slaan. De automobilist die

De bewoners van de Markt in
Lottum wonen tijdens de vier dagen
waarop het evenement plaatsvindt,
midden in het festivalgedruis. Zo ook
kunstenaar Ger Clevis. “Ik ben altijd
heel actief betrokken geweest bij het
Rozenfestival”, zegt Clevis. “Ik was een
jaar of vijftien vrijwilliger van twee
werkgroepen en bezoekers konden in
ons huis een kijkje komen nemen,
bij een expositie van mijn schilderijen.”
Vrijwilligers zijn vaak al maanden van
tevoren bezig met vergaderen en in de
week voor het festival is het flink
aanpoten om ervoor te zorgen dat alles
opgebouwd en versierd wordt. “Op een
gegeven moment vond ik dat wat te
druk worden en ben ik met de
werkgroepen gestopt. Je wordt toch
een dagje ouder, hè”, lacht hij.
Voor dit Rozenfestival, dat als
thema Rozen uit de Kunst heeft,

maakte Clevis zes schilderijen van
het Lottumse kasteel De Borggraaf.
Die zijn straks te zien in een tent bij
de schuur van de familie Schraven,
waar meer rozen en kunst tentoongesteld staan. Uiteraard wordt ook zijn
huis dit jaar versierd. “De gevels van
de huizen die aan de Markt staan,
worden door bloembinders versierd.
Ons huis krijgt een Rolling Stonesthema. Enkele maanden geleden kwam
de bloembinder bij ons langs en zag
voor het raam een tekening van Keith
Richards staan. ‘Heb je er daar nog
meer van?’, vroeg hij. Ik heb ook nog
een tekening van Mick Jagger en zo
kwamen we op het idee om The Rolling
Stones erin te verwerken.” Wat volgens
Clevis het Rozenfestival zo bijzonder
maakt, is de verbinding die tijdens zo’n
dagen ontstaat. “De saamhorigheid tussen de bewoners vind ik heel bijzonder.

Het hele dorp werkt samen en zet
zich belangeloos in, dat is erg fijn om
te zien. In de stad heb je dat volgens
mij veel minder. Ja, ik ben er wel
trots op dat zo’n kleine gemeenschap
zoiets neer kan zetten. Ik ben ook heel
benieuwd hoe het thema door alle
deelnemers wordt verwerkt. Ik hoop
veel variatie te zien.”
De veertiende editie van het
Rozenfestival vindt plaats van vrijdag
12 tot en met maandag 15 augustus.
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het
Rozenfestival in de huidige stijl voor
eerst georganiseerd werd. Het eerste
Rozenfeest vond plaats in 1922 en
werd in het decennium daarna elk jaar
gevierd. In 1951 startte de tweede
reeks Rozenfeesten die tot 1970
duurde. In 1991 werd de draad weer
opgepakt. Kijk voor meer informatie en
het programma op www.rozendorp.nl

Horst

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Tijdelijke woningen
op Meuleveldterrein
Een deel van de voormalige Meuleveldschool in Horst, dat niet meer in gebruik is, wordt gesloopt. Op de vervolgens vrijgekomen ruimte wil gemeente Horst aan de Maas onder meer tijdelijke woningen gaan realiseren.
Basisschool de Twister is
begin dit jaar verhuisd naar de
tot school en wijkgebouw verbouwde Nobertuskerk. In de
voormalige kleuterschool van de
Meuleveldschool zijn de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk
ondergebracht. Het overige gedeelte

achter hem reed, merkte dit te laat en
botste er vervolgens achterop. Volgens
de politie raakte er niemand gewond en
konden de inzittenden van beide auto’s
zelf uit hun voertuig komen.

van de school staat leeg. Het gebouw
verkeert in een slechte staat van
onderhoud, aldus de gemeente. Zij wil
dit deel slopen en samen met het
wijkcomité het vrijgekomen terrein
in gaan richten. Daarbij wordt onder
meer gedacht aan het plaatsen van
speeltoestellen en het aanleggen van

een moestuin. Aan de rand van het
terrein kunnen daarnaast tien tot
twaalf tijdelijke woningen worden
gerealiseerd. Deze blijven maximaal 15 jaar staan. De gemeente
verwacht dat in 2017 met de herinrichting van het terrein gestart kan
worden.

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

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

... in Kopenhagen
Familie Wagemans uit Lottum is per trein naar Kopenhagen gereisd. Ze vonden het heel indrukwekkend dat de trein in zijn geheel op de boot ging. Eenmaal aangekomen bezocht de
familie de Roundtower en het park Tivoli, waar ze vuurwerk zagen. Ook Rosenborgcastle werd een bezoekje gebracht en de hele familie genoot van een boottocht. Bij het bekende
standbeeld van de kleine zeemeermin in Kopenhagen gingen zij samen met de HALLO op de foto.

... in Toronto
De uit Kronenberg afkomstige Eric Jakobs en Harriet Kierkels hebben samen met Pascal Maessen uit
Amsterdam een rondreis met de auto gemaakt door Canada en Amerika. “In totaal hebben we 6.147
kilometer gereden. In Canada zijn we naar de Niagara watervallen gegaan. Met de Hornblower boat tour zijn
we praktisch onder het watergeweld doorgevaren. Een hele bijzondere ervaring”, aldus de reizigers.

... in India
Leo Peeters en zijn dochter Milou uit Horst hebben samen een rondreis door het zuiden van India
gemaakt. “Een foto met de HALLO kon natuurlijk niet ontbreken”, aldus de twee.

... in Zuid-Duitsland
Familie Driessen uit Horst is op vakantie geweest in Zuid-Duitsland.
In Nationalpark Berchtesgarden lazen Sherna en Marin de HALLO,
vlakbij de hoogste waterval van Duitsland, de Rothbachfall van
470 meter hoog.
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Naar Horst aan de Maas

Weijs

’Een mooie, rustige omgeving’

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week bezoekers aan Horst aan de Maas.
Waarom bezoeken zij onze gemeente?

www.slijterijweijs.nl

11,99

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

17,99

16,99

11,99

100 cl

100 cl

70 cl

100 cl

14,99
100 cl

excl. glas

DUJARDIN

SONNEMA

12,99

9,99

RICARD PASTIS

Berenburg

Vieux

70 cl

Franse anijsdrank

CAMPARI
Bitter

Very Old Scotch
Whisky

Goblet

19,99
100 cl

70 cl

GLEN TALLOCH

Jonge
Graanjenever

11.99
100 cl
BOLS

PEACHTREE

Vodka Classic Perziklikeur

“De bossen en het rivierenlandschap hier aan de Maas zijn prachtig en
ook de rust is iets wat het gebied hier
bijzonder maakt. Daarnaast ligt NoordLimburg centraal, zodat we zowel in
Brabant als in Zuid-Limburg dingen
kunnen bezoeken.” De familie bezoekt
graag musea en geniet vandaag van

een bezoekje aan Museum De Locht in
Melderslo. “We zijn al in het oorlogsmuseum in Overloon geweest en vandaag zijn we dus in De Locht. Vooral de
oude gereedschappen die hier te zien
zijn vind ik erg interessant.” Op de foto
staat René met één van zijn dochters
Sharon (7).

Blended Scotch Whisky

12,99

14,99

8,49

BOKMA

BOKMA

DELAFORCE PORT

100 cl

René Jansen (48) is met zijn vrouw
en twee dochters een weekje op
vakantie in Overloon. Het gezin komt
uit Naaldwijk in Zuid-Holland en heeft
Limburg al vaker bezocht. “We zijn
ook al een keer in Reuver geweest.
De omgeving rond Noord-Limburg trekt
mij ontzettend,” vertelt René.

THE FAMOUS
GROUSE

100 cl

75 cl

Oude Jenever
Jonge
Graanjenever

Ruby, Tawny, White

Parthenium

Terre Siciliane IGP, Pellegrino
Nero d’Avola-Shiraz
Grillo-Pinot Grigio
Rosato
75 cl. Per fles 6,99

6 HALEN

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

4 BETALEN

[= per fles voor 4,66]

S

+ 2 TOPZEGEL

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
wk 32-33-34
Aanbiedingen geldig van 08-08-2016 t/m 28-08-2016
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

HALLO en hojje wah

Shoppen in Eindhoven
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
Mobiel pinnen
bij aflevering

geen
bezorgkosten

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Wij zoeken een

Commerciële binnendienst
medewerker m/v
Ben jij diegene die wij zoeken?
Veel dames gaan graag in
hun vrije tijd shoppen. Zo ook Aga
Karzarnowicz (16) uit Horst. Ze neemt
de trein richting Den Haag, maar stapt
in Eindhoven uit om daar te gaan
winkelen.

“Ik heb er zin in, lekker shoppen.”
Aga gaat wel vaker alleen shoppen.
Voorheen was dat wel anders. “Vorig
jaar woonde mijn zus in Eindhoven.
Daar ging ik dan vaak mee shoppen.
Inmiddels is ze verhuisd.”

De Horsterse heeft geen speciale
kleiding in gedachten die ze gaat
kopen in Eindhoven. “Ik zie het wel.
Trouwens ik heb eigenlijk wel een lossere broek nodig, daar zal ik eens naar
gaan kijken.”

Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl

Kempweg 15
info@dekemp.nl

5964 ND Meterik

Tel. 077 3982430
www.de kemp.nl
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familie

“Geluk is trouwen
met je beste vriend(in)”

John Cuppen &
Karlijn Mooren
zijn op vrijdag
5 augustus 2016
getrouwd.
Adres:
Van Bronckhorststraat 14
5961 SM Horst
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Een leven zonder dromen
Is als een tuin zonder bloemen.
Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft
in al die jaren dat zij bij ons was, laten wij weten dat
mijn allerliefste vrouw, ôs mam, schoonmoeder en oma is overleden.

Toos Elbers - Verlinden
“Toos van Bram ziene Piet”
echtgenote van

Piet Elbers
Mat

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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Te koop: mirabellen, Westerholtstraat
12 Horst. Tel.: 077 398 30 47.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Verse bramen en Frambozen!
Vers geplukte bramen en frambozen
van de teler! Verder hebben we vele
soorten zelfgemaakt jam, sap en
ingevroren fruit. Alsook eieren en
honing. Malina Fruits, Tongerloseweg
11, 5963 NR Hegelsom (Horst)

+ Swolgen, 08-08-2016

Correspondentieadres:
Gen. Dempsystraat 13
5866 BM Swolgen
Mam is in Afscheidshuis ’t Pastoërsweike, Bosweg 5 te Swolgen,
waar jullie persoonlijk afscheid van haar kunnen nemen
op donderdag 11 augustus 2016 van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Wij nemen graag met jullie afscheid van Toos op zaterdag 13 augustus
2016 om 12.00 uur in de aula van Crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.
Mam hield van bloemen. We zouden het daarom fijn vinden
als iedereen een bloem mee zou willen nemen voor haar,
die bij binnenkomst in de aula op haar kist gelegd kan worden.
Mochten jullie iets willen doneren, zou een gift voor Stichting Vrijwillige
Palliatieve Terminale Zorg op prijs gesteld worden. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig op de condoleance tafels voor aanvang van de dienst.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging van de
dames van Zorggroep Groene Kruis en de vrijwilligers van VPTZ.

Op 8 augustus hebben wij afscheid moeten nemen
van onze zus, schoonzus en tante

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

Wij zullen haar heel erg missen.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. frambozen, blauwe bessen,
druiven, snoep- en soeptomaten,
paprika, pepers, komkommers,
spekbonen, knoflook enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Toos Elbers-Verlinden
Ger en Doortje
Elly † en Thei
Jo en Annie
Leo † en Rinie
Mariet † en Theo †
Josie † en Gayo
Neven en nichten familie Verlinden

Opslagboxen in Horst-centrum
Nieuwe Opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Kantoorruimte in Horst-Centrum
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

“Hay”

echtgenoot van

Riky van Helden - Arts
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.
Lieve pap en trotse opa van
Jan
Erik en Vivienne
Evi
Lynn

3 augustus 2016
Americaanseweg 41, 5961 GN Horst

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

Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet te Velden. Tel. 06 81 99 56 17.

Harry van Helden

Familie van Helden
Familie Arts

Leon en Marij
Lisa en Mike
Lars en Yvonne
*Melderslo, 05-04-1934

Je levenslust, je kracht en je liefde
Maar vooral je lach…
We zullen je ontzettend missen

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Op maandag 8 augustus hebben wij afscheid van pap genomen.

Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor degene die bij je hoorde.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.....
Onze broer, schoonbroer en oom

Frans Swinkels
overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Broers, zussen, neven en nichten
Tienray, 3 augustus 2016
Correspondentieadres:
Reulsweg 1, 5961 PN Horst
Op maandag 8 augustus hebben wij afscheid
van Frans genomen.

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van onze zus, schoonzus en tante

Jo Hofmans - Peeters
* 27-07-1939

† 04-08-2016

Weduwe van Hay Hofmans
Wij wensen John, Christel en Gerard
heel veel sterkte toe in deze droevige dagen.
Broers, zus en schoonzussen, neven en nichten
Familie Peeters

Alle kleding 0,99 Gigantisch aanbod
kleding, alles voor maar € 0.99 per
stuk tot 28 augustus Twedde Kans
Kringloop Horst. Speulhofsbaan 7A
Meterik. open di-wo-do 12-17
vrij 12-19 en zat 10-16 uur.

Dag en nacht bereikbaar

Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzonder persoon

Theo was nog lang niet klaar met het leven,
het leven helaas wel met hem.
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve man, trotse pap en “knoevel” opa

Geboren

Geboren

Lonneke

Geboren

Vinn

1 augustus 2016
Dochtertje en zusje van
Ries, Christel en
Wout van Galen Heldens
Kloosterstraat 12
5865 AA Tienray

1 augustus 2016
Zoon van
Roel van den Munckhof
en Inge Seijkens
Doolgaardstraat 41
5961 TR Horst

Geboren

Geboren

Floor
26 juli 2016
Dochter van
Sandra Berden
In de Riet 3
5961 DE Horst

Theo Thielen
* Sevenum, 30 juli 1956
+ Horst, 6 augustus 2016
echtgenoot van

Annelies Thielen-Huijs
Horst: Rob en Loes
Rens

Jens
1 augustus 2016
Zoon van
Tonny Peeters en
Janet Vullings
De Pelslap 4
5961 LN Horst

We gedenken ôzze pap tijdens een avondwake
op donderdag 11 augustus om 19.30 uur
in de H. Hubertuskerk te Hegelsom.
Nadien is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem
te nemen in het uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
Op vrijdag 12 augustus om 12.00 uur zullen we ôzze pap
voor het laatst in ons midden hebben tijdens de uitvaartdienst
in het crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Langs deze weg willen wij iedereen die Theo in zijn laatste
weken liefdevol heeft verzorgd hartelijk bedanken.
Een speciaal dankwoord gaat uit naar het Buurtzorghuis
Hospice Doevenbos. We zouden een gift hiervoor erg
op prijs stellen. Bij het condoleanceregister zullen
hiervoor collectebussen aanwezig zijn.

Geschokt hebben wij kennis genomen van het toch nog
plotselinge overlijden van onze collega

Theo Thielen
Theo werkte sinds 1995 bij ons, waarvan de laatste jaren als
Opleider Computergebruik. Wij en zijn cursisten zullen hem missen.
Hij blijft in onze herinnering als een fijne en trouwe collega
die veel gevoel voor humor had.
Ons medeleven gaat uit naar zijn partner, kinderen, kleinkind
en verdere familie. We wensen hen veel sterkte bij het dragen
van dit grote verlies.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.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

Management NLW Groep
en collega’s Personeel & Organisatie

Wee wense Annelies
Rob-Loes, Rens
Bart – Wijnie
veul sterkte.

Sara

8 augustus 2016
Dochter van
Jack van ‘t Groenewolt
en Maaike Kamps
Aan de Schakel 7
5871 AZ Broekhuizenvorst

Rowy
26 juli 2016

Zusje van Luna
Dochter van Jarno en Kim
Rembrandtstraat 41
5991 GC Baarlo

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

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

Hond vermist
Onze hond Livio, een bruine Jack
Russel met een witte buik en enkele
witte teentjes van 6 jaar, is sinds
18 juli vermist. Ziet u hem/heeft u
hem gezien of heeft u hem? Bel aub
06 42 29 73 96.

Uw tuin? Mijn zorg!
Voor alle werkzaamheden in en
rondom uw tuin, bent u hier aan
het juiste adres. Vakwerk tegen een
vriendelijke prijs. Bel : 06 52 62 47 14.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste
voor enkele uurtjes per week in de
huishouding? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00

Verloren
Verloren goudkleurig armbandje met
letter R . Van Gossimijne naar Rode
kruisplein. Tel. 06 15 52 74 03.

Woonruimte gezocht in Sevenum
En omgeving per 1 september voor
Bert Wierts, 18 jaar, werkzaam bij
stal Thijssen. Tel. 06 81 07 45 61.

t.k. pruimen zelf plukken € 1,00 per
k.g. Van Lankveld, Tienrayseweg 2
Meerlo. 06 53 13 01 32.

PUZZEL

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio
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Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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Pedicure bij U thuis
Complete pedicurebehandeling bij
U aan huis voor € 25,-. Maximaal
45 minuten. Gewone voet. Bel voor
een afspraak Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven 06 11 88 61 38.

Geboren

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.

André, Henk-Jeanne, Sjaak-Ria, Ben-Leen, Appie-Mia,
Peet-Nell, Mieke-Peter, Truus-Hans, Corry-Hub

Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl



Geboren

Sudoku

Unne gooie kammeraod
haet os te vruuj verlaote
Wee zulle Theo in ozze vriendengroep La-Vesta misse.

6 augustus
Zoon van Mark & Frouke
Broertje van
Jesse & Pien Hanssen
Hofweg 37
5966 NE America

Wolfsklauw 8
5975 TM Sevenum

Wegens studie NLP-coaching ben ik
op zoek naar Oefen cliënten.
Zit je niet lekker in je vel of loop je
steeds vast met dezelfde dingen, dan
kunnen we samen kijken naar een
oplossing. Ik ben nog bezig met mijn
studie dus de sessies zijn onbetaald
zodat we beiden leren.
Voor info: Fabienne ten Horn,
fabienne.tenhorn@hotmail.com
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Xavi

4 augustus 2016
Dochter van
Trudie Saris en Steef Billekens
Zusje van Jopie Billekens

Sevenum: Bart en Wijnie
Correspondentieadres:
Kruisstraat 12,
5963 AL Hegelsom

Geboren

Jantje
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Gamingvakantie in Kronenberg

‘Ik game hier minder dan thuis’
De organisatie van CampZone in Kronenberg adviseert haar deelnemers behalve de voor de hand liggende
kampeerspullen een laptop, netwerkkabel, headset en stroomhaspel mee te nemen. Toch is iet gamen, maar
gezelligheid het belangrijkste tijdens CampZone, een outdoor gamingvakantie. “We zijn niet een stel nerds in een
weiland”, aldus de organisatie.

De laatste jaren zijn er ook steeds meer
vrouwelijke bezoekers. Dat was tien
jaar geleden wel anders, toen kwamen
er in totaal misschien vijf vrouwen.”
Ronnie, Ben, Max en Emiel zijn
vaste bezoekers van CampZone.
Ze komen uit alle hoeken van het land
en kennen elkaar via het evenement.
Ze spelen een potje Istanbul, een bordspel. Gamen, zowel op de computer
als een met een bordspel, brengt hen
ontspanning. “Even het hoofd leegmaken en aan helemaal niks anders
denken”, aldus Ben. Toch is het niet het
vele gamen dat de vrienden het meest
aantrekt in CampZone, maar de saam“Je kunt hier doen en laten wat je
wilt, dat maakt het zo relaxt”, legt vrij- horigheid. Emiel: “Je leert hier heel veel
mensen kennen in een ongedwongen
williger Erwin Kroes de aantrekkingskracht van CampZone uit. “Mensen den- sfeer. Gamen doen wij als we even
ken misschien dat hier alleen gegamed niets anders te doen hebben.”
Het stereotiepe beeld van een eenwordt en dat de deelnemers hun
zame gamer die de hele dag in zijn
tent niet uitkomen”, gaat hij verder,
eentje op zijn kamer spellen zit te spe“maar het gaat hier veel meer om
len, zal je niet zo snel tegenkomen op
de gezelligheid. ’s Avonds worden er
allerlei activiteiten georganiseerd, zoals CampZone. Ronnie: “De bezoekers hier
zoeken juist gezelschap en gezelligheid.
karaoke, een kampvuur of een bingo.”
Soms sluit ik mijn computer zelfs pas na
Bezoekers mogen zelf weten hoe lang
ze verblijven op CampZone en er is ook een paar dagen aan. Er zijn natuurlijk
geen leeftijdsgrens. “CampZone is echt wel mensen die hun tent elf dagen
lang niet uitkomen en aan een stuk
voor jong en oud. Er zijn hier kinderen
die met hun vaders een paar dagen op door gamen. Dat kan hier ook gewoon.
Wij zijn hier alleen om andere redenen.
de camping staan, maar we hebben
Ik game hier zelfs minder dan thuis.”
ook bezoekers van boven de 80 jaar.
voor computerhackers en zorgden daar
voor de techniek. Wij zaten dan de
hele tijd te gamen, terwijl de hackers daar een beetje op neer keken.”
Het hackersevent hield op met bestaan
en de vrienden besloten zelf wat te
organiseren. “We wisten niet wat
we anders met onze grote vakantie
moesten doen”, lacht Steph. Dit jaar
werd het evenement voor het eerst in
Kronenberg georganiseerd. “Het terrein
bevalt heel goed en we hopen hier
vaker terug te mogen komen.”

‘Voor jong en oud’

Op het eerste gezicht lijkt CampZone een doodnormale camping met
zwembadje, beachvolleybalveld en
rijen vol tentjes. Kijk je echter in die
tentjes, dan is het eerste wat opvalt dat
de bezoekers van CampZone heel wat
meer apparatuur bij zich hebben dan
een gemiddelde campinggast.

Het evenement is dan ook gewoon
geen gewone camping, maar een
outdoor gamingvakantie. De grootste
van de wereld, aldus de organisatie.
Tijdens deze zestiende editie van het
evenement komen hier zo’n 2.200
bezoekers verdeeld over elf dagen
samen gamen en activiteiten onderne-

men. CampZone is nog tot en met
maandag 15 augustus te vinden op het
evenemententerrein in Kronenberg.
De eerste editie van CampZone
vond plaats in 2001. Eén van de
organisatoren van het eerste uur
is Steph Janssen. “Met een groepje
gingen wij ieder jaar naar een event

‘America moet geen slaapdorp worden’
De dorpsraad van America roept mensen op boodschappen te doen in het eigen dorp. De plaatselijke supermarkt dreigt namelijk haar deuren te moeten sluiten en daarmee komt de
leefbaarheid in gevaar, aldus de dorpsraad.

De kans bestaat dat America over
een jaar geen supermarkt meer heeft.
De huur is opgezegd en als de klandizie
wegblijven zien ondernemers Rob en
Olga Zijlstra geen reden meer om de

Man 53 jaar

zoekt
per direct werk
Plant en sierteelt,
magazijn, fysiek zwaar
maakt niet uit.
Veel ervaring.
Tel. 06 18 50 26 77

winkel open te houden. Daarmee komt
de leefbaarheid in het dorp in gevaar,
vindt ook de plaatselijke dorpsraad.
Zij plaatste daarom onlangs een bericht
in het dorpsblaadje, waarin zij de inwo-

ners oproept de boodschappen toch
vooral bij lokale ondernemers te doen.
“Waar we bang voor zijn is dat het
mogelijk sluiten van de supermarkt een
kettingreactie teweeg gaat brengen”,

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin

verse blauwe bessen

€ 5,00 per kilo
zelfpluk

€ 2,50 per kilo
Dorperpeelweg 1 America Tel. 06 - 39 23 92 65

zegt Hilske Janssen-Feitsma van de
dorpsraad. “Het is net als bijvoorbeeld
met de kermis, ook die willen we graag
behouden. We willen de mensen er nu
op wijzen wat een dorp zonder supermarkt kan betekenen. America is geen
slaapdorp, nog niet. En dat moeten we
ook proberen te voorkomen. Mensen
moeten zich dat realiseren voordat het
te laat is. We hebben nu nog een mooi
winkelaanbod, met onder meer ook
een bakker en een textielwinkel, maar
wat blijft daar straks van over?”
Volgens het echtpaar Zijlstra is
de situatie nijpend. Rob: “Het is niet
eens meer vijf voor twaalf, maar twee
voor twaalf. We hebben de winkel
anderhalf jaar geleden overgenomen.
Dat er na een ondernemerswisseling
klanten wegblijven, dat calculeer je
in. Maar niet dat het er zoveel zouden
zijn. We hebben onlangs met Spar de
rekensommetjes gemaakt. Nu de huur
is opgezegd hebben we nog een jaar
de tijd om verandering in de situatie te
brengen. Het kan zijn dat over een jaar
een ander de winkel overneemt, maar
het kan ook zijn dat Spar de sleutel
omdraait. En dan ben ik bang dat deze
omgedraaid blijft. Er zijn namelijk
niet veel supermarktorganisaties die
winkels in een kleine kern hebben.”
Begin juli werd besloten het nog een
jaar aan te kijken. “Maar de beslissing
of we al dan niet sluiten, wordt eerder
genomen”, zegt Olga. “Als er nog meer
klanten wegblijven, dan kan het sneller
gaan.”
Je zou denken dat er open voor
uitkomen dat de zaken niet goed gaan,
de klanten juist wegjaagt. Volgens

Zijlstra hebben ze er juist bewust voor
gekozen om openheid van zaken te
geven. “De leefbaarheid van het dorp
staat op het spel. Een supermarkt is
namelijk ook een ontmoetingsplaats.
We hebben een koffiehoekje in de
winkel, waar regelmatig ouderen maar
ook scholieren wat drinken. Kijk, we
kunnen niemand dwingen om bij de
plaatselijke supermarkt boodschappen te doen. Ik vraag me alleen af
of mensen zich realiseren dat ze dan
bijvoorbeeld ook voor een postzegel
helemaal naar Horst moeten rijden.”
Waarom de klanten wegblijven, daar
kan Rob alleen maar naar gissen.
“Het kan zijn omdat mensen denken
dat de producten duurder zijn of omdat
wij niet van hier komen (het echtpaar
is afkomstig uit Stein, red.). Er kunnen
zoveel oorzaken voor zijn.”
Het oproepje in het dorpsblaadje
heeft al voor reacties gezorgd in het
dorp. “Dat willen we ook, dat mensen
erover praten. Maar het heeft wel tijd
nodig”, geeft Hilske aan. “Als dorpsraad
staan we voor de leefbaarheid in ons
dorp. Dat zijn niet alleen de voorzieningen, maar bijvoorbeeld ook de
woningbouw. In America zijn te weinig
huurwoningen. We willen echter de
jongeren in het dorp houden. Starters
die een gezin stichten, waarvan de
kinderen hier naar school gaan, die lid
worden van de plaatselijke verenigingen en boodschappen doen in het dorp.
Wij wijzen de mensen er al langer op
dat ze gebruik moeten maken van de
lokale ondernemers.” “Mensen moeten
zich er bewust van zijn welk effect de
keuze die ze maken heeft”, aldus Rob.
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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

Iris Cöp
12 jaar
Horst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Ik heb niet een bepaald nummer
echt grijs gedraaid. Maar popmuziek en sommige country-artiesten
zoals Ilse DeLange vind ik wel leuk.
Op popmuziek kun je lekker dansen
en countrymuziek heeft altijd wel een
leuk deuntje, vind ik. Ik zet meestal
muziek op als ik even niets te doen
heb of terwijl ik huiswerk maak.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan denk ik dat ik naar Amsterdam
zou gaan, samen met mijn vriendinnen. Daar kun je namelijk gezellig
feesten en dat vind ik wel leuk.
Maar dat duurt nog wel even. Als het
goed is, haal ik mijn rijbewijs als ik
18 jaar ben.
In welke historische tijd had je
willen leven?
In de tijd van cowboys en indianen,

omdat ik wel nieuwsgierig ben of
indianen echt met veren op hun hoofd
rondliepen. Ik zou ook graag zo’n prairie vol met cowboys willen zien.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Graag zou ik ooit een ruimtereis willen
maken. Het lijkt me wel cool om Mars
of Pluto in het echt te zien. Maar misschien is dat een beetje onmogelijk.
Je moet volgens mij er veel voor trainen en een goede conditie hebben.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik naar Ibiza gaan met familie
of vrienden en daar gaan rondvaren.
Het lijkt me wel leuk daar en het is er
meestal mooi weer. Familie van mij
is er ook ooit geweest en die vonden
het heel leuk.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik weet niet echt wat ik nog zou willen leren. Maar ik weet wel dat ik mijn
hele leven door wil blijven leren en
nieuwe dingen wil ontdekken. Ik zou

jongeren 09

aan
Iris Cöp

later bijvoorbeeld graag iets met ontwerpen willen doen als beroep.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden,
wie zou je dan ontmoeten?
Mijn opa zou ik nog een keer willen
zien, want ik weet niet meer heel
veel leuke herinneringen van hem.
Ik was 7 jaar oud toen hij overleed.
We gingen toen verhuizen en dat
heeft hij helaas net niet mee kunnen
maken.
Wat deed je als kind het liefst?
Mijn moeder zei dat ik veel danste en
liedjes van K3 luisterde. Volgens mij
had ik veel cd’s van K3. Ik kan het me
nog een beetje herinneren, maar niet
meer heel goed.
Als je een dier zou zijn, welk dier
zou het zijn en waarom?
Een olifant denk ik, want dat is mijn
lievelingsdier. En het is handig dat als
mensen dan gemeen doen, je ze een
harde stoot kan geven.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Qua beroep zou ik later iets met
ontwerpen willen doen en ook wil ik

kinderboeken schrijven. Ik schrijf nu
soms halve verhalen. Ontwerpen vind
ik ook heel leuk, bijvoorbeeld van
kleding. Maar iets als architect lijkt me
ook cool. Verder hoop ik dat ik later
samenwoon met mijn toekomstige
vriend en misschien ook met kinderen. Het liefst wil ik wonen in een
dorp, want daar woon ik nu ook in en
dat vind ik zo wel prima.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op een strand, omdat het er met
zonsondergang wel cool uitziet denk
ik. Ook vind ik het strand een leuke
plek. De manier waarop ik het zou
vragen weet ik niet precies. Het mag
wel romantisch zijn, maar ook met
wat actie.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Zelf vind ik tatoeages er niet zo heel
mooi eruitzien. Ik vind het jammer
als je op een lichaam gaat schrijven.
En het gaat er nooit meer vanaf als je
de tatoeage zat bent. Maar als ik er
een zou nemen, dan zou het een soort
olifantenboeddha zijn of de naam
van iemand die je liefhebt. Maar niet
de naam van een vriendje. Wel van
familieleden of vrienden, want die
gaan nooit weg.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou wel een superkracht willen hebben waardoor ik supersnel ben. Dat is
bijvoorbeeld handig met je kamer
opruimen, iets wat ik zelf niet zo leuk
vind om te doen. Maar als je supersnel bent, is dat zo gedaan. Of als
je bijvoorbeeld bijna te laat bent op
school, dan komt het ook van pas.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Als het de laatste 50 euro was die ik
overhad, dan zou ik naar een pretpark
gaan. Een pretpark is wel gezellig en
ik houd van achtbanen. Mijn vriendinnen en familie zou ik meenemen, met
hen is het altijd wel lachen.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik die nacht naar Italië vertrok,
waar ik heel veel naar uitgekeken
heb. Het is er lekker weer en je kunt
er elke dag het zwembad inspringen.
Ik ben heel blij dat ik nu vakantie
heb.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Fobie
Aanstaande zondag is het
zover. Dé introductie van de
universiteit. Zeven dagen lang
medestudenten leren kennen
en feest vieren in (wat men
zegt) de mooiste stad van
Nederland: Nijmegen.
Dat klinkt allemaal leuk en
aardig, maar ergens krijg ik ook
lichte fobiegevoelens als ik het
woord introductie hoor vallen.
Dit doet me namelijk sterk
denken aan de welbekende
ontgroeningen in al die (oh-zo
geloofwaardige) Amerikaanse
films. Dan moet er weer iemand
in een konijnenpak rondrennen,
de ander wordt urenlang
uitgescholden en de ander
moet drie uur lang hardlopen.
(Al klinkt dat laatste ook al als
een marteling.)
Er is mij echter verzekerd
dat mijn introductieweek er net
wat anders uit gaat zien.
ICT-workshops, een middagje
roeien en een zekere ‘vossenjacht’. Ook een sportdag, een
wettenbundelworkshop en een
markt staan op het programma.
Dat klinkt toch een stúk
aantrekkelijker dan bovengenoemde activiteiten…
Al zal het vast en zeker een
vermoeiende week worden:
ik hoef dan geen drie uur hard
te lopen of als een dwaas in
een konijnenpak rond te
rennen, maar liefst zeven
dagen achter elkaar uitgaan is
ook al een hele opgave.
Maar ik hoop vooral dat ik
me tijdens deze week een
beetje thuis ga voelen op de
universiteit en bij mijn medestudenten. Van klein dorps
meisje met de middelbare
school op tien minuten fietsen,
naar een echte studente in de
grote stad. Dat is toch een hele
nieuwe stap die ik ga zetten.
Al weet ik niet of ik na deze
vermoeiende week nog wel
een stap kan zetten…
Liefs,
Anne

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945
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Bespreking Poll week 30

Beter een goede buur dan een verre vriend
Ruim 90 procent van de stemmers op onze poll van twee weken geleden
vindt een goede relatie met de buren erg belangrijk. Uit onderzoek van het
Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum blijkt dat een kwart van de
Nederlanders wel eens ruzie heeft met de buren. Dit komt voornamelijk voor in
de dichtbevolkte gebieden. Als mensen dicht op elkaar wonen, hebben ze nu
eenmaal vaker last van elkaar. De meeste klachten komen over geluidsoverlast
zeggen de onderzoekers.

Voor het merendeel van de stemmers is het een kleine moeite rekening
te houden met je buren en er zo voor te zorgen dat het contact goed blijft.
Wie weet tenslotte waar je ze nog eens voor nodig hebt? Je hebt je buren niet
altijd voor uitkiezen, dus dan kan je er maar beter voor zorgen dat je er zo goed
mogelijk mee op kunt schieten. Voor de overige 9 procent hoeft dat allemaal
niet. Buurtfeesten, barbecues en andere activiteiten laten zij liever aan zich
voorbij gaan.

Het is niet de taak van de dorpsraad
om een zaak open te houden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De dorpsraad van America maakt zich zorgen om het voortbestaan van de
plaatselijke supermarkt. Als de klandizie niet aantrekt, zien de ondernemers
zich genoodzaakt de deuren te sluiten. In het dorpsblaadje roept de dorpsraad
daarom de inwoners op om bij de lokale supermarkt de boodschappen te doen.
Voorzieningen zoals een supermarkt en bakker dragen namelijk bij aan de leefbaarheid van een dorp. Het is logisch dat een dorpsraad zich daar dan voor in wil zetten.

Aan de andere kant kun je je afvragen of het openhouden van een winkel als
een supermarkt wel haar taak is. Moet zij voor elke zaak die op het punt staat failliet te gaan, een oproep doen? Het is tenslotte ook het risico van de ondernemer.
En welke zaak help je dan wel en welke niet?
Het is niet de taak van de dorpsraad om een zaak open te houden.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31) > Rage Pokémon Go loopt uit de hand > eens 71% oneens 29%

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Er mogen meer
fietspaden komen’

Horst aan de Maas telt ongeveer 85 kilometer
aan fietspaden. Recentelijk zijn er enkele fietsverbindingen aan dit aantal toegevoegd, zoals de
route tussen Melderslo en Broekhuizen en het
fietspad langs de Witveldweg in Grubbenvorst.
Hoewel inwoners van Horst aan de Maas over het
algemeen tevreden zijn over het fietsnetwerk in de
gemeente, blijven er wel enkele punten van zorg.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
“De laatste jaren komen er gelukkig steeds
meer fietspaden maar die mogen er zeker meer
komen,” zegt deze inwoner. “Er zijn nog teveel
gevaarlijke wegen voor fietsers, zeker in verband
met het sterk toegenomen vrachtverkeer en de grote
landbouwvoertuigen die denken dat ze zelf echt niet
van de weg af hoeven gaan om een fietser veilig
te passeren.” Er is dan ook een aantal wegen waar
het voor fietsers heel wat veiliger kan, is de mening
van de ondervraagden. “Vooral het fietspad langs de
Westsingel vind ik behoorlijk link en zou vrijliggend
moeten zijn. Onze kinderen laten we hier niet
fietsen!” Ook het feit dat de fietsverbinding tussen
Melderslo en Broekhuizen niet geheel vrijliggend
is, krijgt kritiek. Datzelfde geldt voor het pas
aangelegde fietspad langs de Witveldweg. Maar ook

Inwonerspanel

1.672 leden

3% Weet niet

13%
Nee
30%
Soms

Ja
54%

Horst aan de Maas
heeft een veilig
fietsnetwerk
‘Er valt nog veel winst te halen’
‘Ga zo voort’
‘Mooie fietspaden die niet altijd
veilig zijn’

onduidelijke voorrangsregels op rotondes zoals op
de Horsterweg in Sevenum, zorgen voor gevaarlijke
situaties.
In een reactie zegt gemeente Horst aan de Maas:
“Het is ons inderdaad bekend dat niet iedereen blij
is met de situatie op de Witveldweg in Grubbenvorst
en bij de Stokt in Broekhuizen. Het fietspad naast
de Witveldweg is aangelegd met het oog op de
ontwikkelingen rondom het Nieuw Gemengd
Bedrijf. De verwachting is dat op dit traject meer
vrachtverkeer komt, dus daarom ligt alleen op dat
gedeelte van de route het fietspad. Dat aan de Stokt
geen vrijliggend fietspad is aangelegd, komt onder
meer doordat niet alle benodigde grond aangekocht
kon worden.” Overigens zorgen ook de fietsers zelf
voor gevaarlijke situaties. “Als fietser erger ik me
nooit. Wel als automobilist. Er zijn veel fietsers die
vinden dat ze altijd voorrang hebben”, merkt deze
chauffeur op.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen?
Stel een vraag aan ons panel en kom erachter
wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

Olympische
Spelen
Het is weer begonnen hoor,
de Olympische Spelen. Leuk,
zo’n sportevenement. Zeker met
dit niet-zomerse weer is het
helemaal niet erg om languit
op de bank te kijken hoe
anderen zich inspannen. Er is
alleen één ding wat ik totaal
niet snap. Waarom moeten de
Spelen in godsnaam iedere keer
op een andere plek gehouden
worden?
Straks staat er in iedere
redelijk grote stad in de wereld
een vervallen Olympisch stadion
inclusief Olympisch dorp.
Het bouwen kost miljarden
euro’s (de vorige zomerspelen in
Londen kostten maar liefst
13,4 miljard euro), iedere
vier jaar opnieuw. Die ruim
10 miljard euro had Brazilië ook
kunnen besteden aan bijvoorbeeld onderwijs. En denk eens
aan al die mensen die hebben
moeten wijken voor al die
nieuwe gebouwen. Als je alleen
al kijkt naar Rio zijn er rapportages over duizenden mensen die
werden gedwongen hun huizen
te verlaten. In de aanloop naar
de Spelen in Peking in 2008
werden zelfs meer dan 1 miljoen
mensen uit hun huizen gezet.
Laten we het voorbeeld van
de oude Grieken volgen.
Olympische Spelen in
Griekenland, gewoon lekker
ieder jaar. Financieren we met
z’n allen een heel mooi stadion
dat kan blijven staan. Iedere vier
jaar een kleine opknapbeurt,
misschien om de zoveel tijd
moderniseren. En al die stress bij
het toewijzen van de Spelen?
Ook verleden tijd. En ja, ik weet
dat de landen ook weer geld
verdienen met de Spelen door al
het toerisme. Maar dat helpt
Griekenland er financieel weer
bovenop, mooi toch? Twee vliegen in één klap.
En als Griekenland over vier
jaar niet zit te wachten op al die
sportheisa, dan weet ik nog wel
ergens een dorpje waar ze een
mooie sportzone gaan bouwen.
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Commissie bezwaren
en klachten

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 16 augustus 2016
bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Bezwaar tegen een afwijzing van tegemoetkoming
planschade in Grubbenvorst.

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting vindt
plaats in het gemeentehuis (ingang via hoofdingang)
en zijn openbaar.

Hoorzitting om 19.00 uur
Bezwaar tegen toekenning planschade in Melderslo.
De commissie brengt advies uit over te nemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Het echtpaar
Hertsig – Braks
uit Grubbenvorst
vierde haar 60 jarig
huwelijk. Zij ontvingen uit handen van
burgemeester Kees
van Rooij namens
de gemeente een
bos bloemen en het
herinneringsbord.

Wegonderhoud
centrumring Horst
Van maandag 15 augustus 6.00 uur tot dinsdag
16 augustus 17.00 uur wordt gewerkt aan de
Herstraat, Gasthuisstraat, Hoofdstraat en
Loevestraat in Horst. Het gaat hier om
onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd
worden door aannemer Horster Wegenbouw
Combinatie (HWC).

Bereikbaarheid
Omwonenden worden uitgebreid geïnformeerd
middels een brief van de aannemer.
Woningen en bedrijven zijn altijd te voet
bereikbaar. Iedereen wordt gevraagd om
auto’s vanaf 14 augustus zoveel mogelijk
elders te parkeren.

Omleidingen
Tijdens deze werkzaamheden zijn de betreffende wegen afgesloten voor alle verkeer.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via routes
die ter plaatse worden aangegeven.

Op 15 augustus na de middag zijn de P-plaatsen
“Cuppenpedje” en “P3” weer bereikbaar.
Afhankelijk van de weersgesteldheid kunnen
de werkzaamheden eerder dan wel later
uitgevoerd worden.

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Centrumring Horst
• Horsterdijk Lottum
• Schadijkerweg Meterik

• Kanaalweg Griendtsveen
• Wittebrugweg Horst
• Dorperpeelweg America

Dinsdagmiddag geen
reisdocumenten en rijbewijzen

Bekendmakingen

Wij werken continu aan de verbetering van
onze dienstverlening. Hierdoor is het af en
toe noodzakelijk om groot onderhoud uit
te voeren.

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.

Zo ook op dinsdagmiddag 16 augustus. Daarom
is het die dag vanaf 14.00 uur helaas niet

mogelijk om reisdocumenten (paspoort en
ID-kaart) en rijbewijzen af te halen aan
onze receptie/snelbalie.
Woensdag 17 augustus staan wij weer volledig
tot uw beschikking. Onze excuses voor het
eventuele ongemak.

Onteigeningsplan Californië 1
Het ontwerp koninklijk besluit met betrekking
tot onteigeningen in het gebied Californië 1 ligt
met ingang van 16 augustus ter inzage in het
gemeentehuis.
In het kader van deze procedure is een
hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun
zienswijzen te kennen hebben gegeven van de
gelegenheid gebruik te willen maken om te

worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats
op 6 oktober 2016 om 11.00 uur in het
gemeentehuis Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst. Hiervoor wordt
geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.
Voor meer informatie bekijk de officiële
kennisgeving op www.horstaandemaas.nl
(bekendmakingen).

America
Nieuwe Peeldijk 36
Midden Peelweg 10
Grubbenvorst
Nieuw Erf 3
Hegelsom
Uitbreidingsplan Hegelsom
Horst
Industriestraat 19
Handelstraat 4
Broekveldweg 2

Meterikseweg 80
Veld-Oostenrijk 2b
Stationsstraat 90
Broekweg 3
Kronenberg
Meerweg
Melderslo
Koppertweg 11
Leeuwerweg
Sevenum
Staarterstraat

De Hackert 12
Venloseweg 41
Hazenhorstweg 9
Swolgen
Generaal Dempsystraat 24
en Legert 3
Mgr. Aertsstraat 54
Molenzijweg
Horst aan de Maas
Onteigeningsplan Californië I

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Zaneta Janik.

GEPLUKT

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

Małgorzata
Rzymyszkiewicz

HALLO

Zomer
Column
Vaderlandsliefde
Het is tegenwoordig niet nodig
om naar je wapen te grijpen en te
strijden voor de vrijheid van je
vaderland om een patriot te zijn.
Er zijn vele andere manieren om de
liefde voor je land te uiten. Het is
bijvoorbeeld belangrijk om te zorgen
voor een goede naam van je vaderland en om de voordelen van je land
te promoten.

Ze is misschien wel hét gezicht van de Poolse winkel in Meterik. Vele uren spendeert ze in haar winkeltje, maar ook op de rommelmarkten.
Daar snuffelt ze het liefst rond tussen oude klokken, schilderijen en souvenirs uit allerlei landen. Deze week wordt Małgorzata Rzymyszkiewicz
(53) uit Horst geplukt.
“Zeg maar Gosia. Dat is wat makkelijker voor
de meeste Nederlanders. Er zijn niet veel mensen
die mijn naam in één keer kunnen uitspreken”,
grapt, in dit geval ook, Gosia. “Ik ben geboren in
de Poolse stad Torun. Die staat bekend om haar
historische kerken en gebouwen. De stad staat
tevens op de werelderfgoedlijst. Het is daar ontzettend mooi. En in Torun is een wereldberoemde
peperkoekfabriek. Mijn kinderen en kleinkind
wonen daar. Ik heb elke dag via Skype contact
met ze.”
Małgorzata woont sinds januari 2014 in
Nederland. “Ik ben in de vijftig, maar niet bang
voor veranderingen en nieuwe uitdagingen.
Ik heb mijn moederland verlaten omdat ik daar
geen goede baan had. Ik heb verschillende zaken
gehad. Daar verkocht ik samen met mijn man

auto-onderdelen. Mijn man is een enorm fan van
snelle crosswagens. Hij is vijftien jaar geleden
zelfs bestuurder geweest tijdens echte rally
crosswedstrijden. Mijn zoons hebben ook voor het
nationaal team van Polen gereden. Maar zoals ik
al zei, was het qua werk niet al te best in Polen.
Met de gedachte dat Nederlanders heel tolerant
en open zijn, ben ik hierheen verhuisd. Ik heb de
goede beslissing genomen, ik voel me hier echt
thuis.”
Toen Małgorzata in Nederland kwam, hoorde
ze van de Poolse winkel in Meterik. De vorige
eigenaar is terug naar Polen verhuisd. Zij maakte
van de gelegenheid gebruik om de winkel te
heropenen. Zij runt de winkel samen met Kristina
van het in de winkel gevestigde Service Point.
“Zonder haar en mijn man Jacek houd ik het nooit

ID GASTHOOFDREDACTEUR
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Zaneta Janik
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Horst
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Helpt met haar eigen bedrijf
bij de integratie van Poolse
arbeidsmigranten

<<<Zaneta<<<<<<<<Janik<<<<<<<06-10-1973<<<<<<<<Horst<<<

vol. Het zijn vaak lange dagen die je in de winkel
maakt. Onze klanten zijn voornamelijk Poolse
arbeiders die tot ’s avonds laat werken. Dan bellen ze wel vaker naar mij op. ‘Gosia alsjeblieft,
blijf nog heel even open. Wij komen nu vanuit het
werk naar jou toe om brood en andere levensmiddelen te halen voor morgen.’ Dat doe ik dan ook,
dat vind ik niet zo erg. Ik weet dat mijn winkel
belangrijk voor hen is.”

Koempel-project
Małgorzata heeft met participatieproject van
de gemeente Horst aan de Maas meegedaan.
Ze was deelnemer aan het Koempel-project en
leerde zo onder meer Nederlands. “Ik vind het
heel moeilijk, maar ik ga er gewoon voor om
de taal te leren. Bij de projecten heb ik ook veel
nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld
nog steeds contact met mijn vriend van het
Koempel-project.” Maar daar blijft het niet bij
qua participatie. Małgorzata wil heel graag meer
integratieprojecten opstarten voor Polen in de
gemeente. “Ik merk dat veel Poolse arbeiders het
lastig vinden om zich hier aan te passen. Het zijn
vaak kleine dingen waar de frustraties ontstaan.
Die zijn heel gemakkelijk op te lossen, maar als
je niet of amper Nederlands kunt praten, wordt
het lastig. Ook hebben sommige Polen problemen
met wetten en regels. Die zijn hier in Nederland
heel anders geregeld dan in Polen. Ik wil mij
graag inzetten voor hen, zodat zij zich meer thuis
gaan voelen. Door middel van nieuwe projecten
wil ik de integratie verbeteren.”
Een van de grote hobby’s van Małgorzata is
verzamelen. Haar hele woonkamer staat en hangt
vol met allerlei schilderijen, klokken en souvenirs. “Het leukste aan verzamelen is het zoeken.
Ik ga zo veel mogelijk rommelmarkten hier in de
buurt af om leuke spulletjes te kopen. In Polen
heb je dat niet. Daar zijn geen rommelmarkten.
Als je aan verzamelspullen wil komen, moet je bij
iemand in de kelder zijn. Ook koop ik vaak kleine
spulletjes voor mijn kleinkind en kinderen die in

Een ware patriot spreekt de pure,
mooie Poolse taal en voorkomt dat hij
teveel leenwoorden uit andere talen
gebruikt of aan godslastering doet.
De liefde voor je eigen land kun je ook
uiten door te leren over de inheemse
geschiedenis of door nationale feestdagen te vieren. Heb respect voor je
nationale symbolen en verzorg de
gedenktekens.
De laatste jaren kiezen steeds meer
mensen er voor om vlaggen in hun
ramen en aan hun huizen te hangen
op belangrijke dagen voor ons land.
En deelname aan verschillende soorten
politieke verkiezingen is bijvoorbeeld
ook een uiting van vaderlandsliefde.
Waardering en liefde voor je vaderland
worden ook uitgedrukt in de juiste
houding tijdens het spelen van het
volkslied tijdens internationale
gebeurtenissen.
Wij hebben de kans om te zorgen
voor de goede naam van ons land.
Dat is in het belang van het land.
Respect voor andere naties en cultureel
gedrag in een ander land is natuurlijk
ook de vaderlandsliefde. Een hoge
waardering voor ons land en zijn
bevolking is daarbij het grootste goed.
Zaneta Janik

de omgeving van Torun wonen. Laatst heb ik nog
een hobbelpaard gekocht. Ik zie mijn kleinkind
ongeveer tweemaal per jaar in Horst. Ze is echt
een wonderkind.”
Naast de levensmiddelen, de minibibliotheek
en de computers, waarmee klanten bijvoorbeeld kunnen e-mailen of geld sturen naar hun
gezin, geeft Gosia in de winkel ook persoonlijk
advies. “Onze klanten werken heel veel en lang.
Daardoor kunnen ze amper over hun persoonlijke
problemen praten. Dan brengen ze een bezoekje
aan de winkel, kopen ze iets en praten ze even
bij. Ik vind het niet lastig om met ze te praten
over hun problemen. Door mijn afgeronde studie
pedagogiek van vroeger kan ik mijn klanten
goede adviezen geven. Dat maakt mijn werk
heel dankbaar. Je kunt mij eigenlijk vergelijken
met een barman of taxichauffeur die verhalen
aanhoort van de Poolse arbeiders.”
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Vakantietip

Chelmno: de stad
van de liefde
De Poolse stad Chelmno wordt ook wel eens het kleine Krakau genoemd. Het historische
centrum kent veel mooie plekjes en bijzondere bezienswaardigheden waaronder relieken
van de Heilige Valentijn. Het is ook de plek waar Zaneta Janik werd geboren en tot haar
zestiende woonde.
Elk jaar gaat Zaneta op vakantie naar
haar geboortestad om haar moeder en
overige familie die daar wonen, te bezoeken.
“Chelmno is echt een mooie stad. Er wonen
ongeveer 20.000 mensen en de sfeer is een
beetje vergelijkbaar met die van Horst.
De inwoners zijn open en vriendelijk, echt
geïnteresseerd in anderen en dat vind ik ook
van de mensen in Horst. Ik voel me daar veilig
en welkom”, vertelt ze.
Chelmno is gelegen op negen heuvels aan
de rivier de Vistula, ongeveer 40 kilometer
van Torun en dertig kilometer van Grudziadz.
Het bijna 800 jaar oude stadscentrum is
afgesloten voor vrachtverkeer en dus ideaal
om te wandelen en te fietsen. “Als ik een stad
bezoek, vind ik het altijd erg interessant om
meer te weten te komen over de geschiedenis. Dan besef je weer hoe groot en oud de
wereld is.”
Chelmno is ook de stad van de liefde. In de
Maria Hemelvaartkerk wordt een relikwie van
de Heilige Valentijn bewaard. Valentijnsdag
wordt er daarom elk jaar volop gevierd.
Tijdens deze dag zijn er concerten en is er een
speciale heilige mis voor verliefde stelletjes.
“Ook worden er dan bijzondere broodjes
gebakken met kruiden die bekend staan als
afrodisiacum”, lacht Zaneta. In dezelfde kerk
hangt ook een afbeelding van de Madonna.
Aan dit schilderij worden speciale krach-

ten toegeschreven.
“Het verhaal gaat dat
er moeder met een
ernstig ziek kind, het
was blind, op een
dag bij het schilderij
bad om genezing.
Toen zij daarna weer
naar buiten gingen,
opende het kind zijn
ogen en kon het
weer zien.”
Naast het
bezichtigen van
historische monumenten is er nog
meer te doen in
Chelmno. “Je kunt
er onder andere
een kajaktocht
maken of paardrijden en er zijn
diverse leuke
restaurantjes.
Het is echt een
aanrader voor
de vakantie.”

Wegwijs maken

‘Helpen zoals Gert mij heeft geholpen’
Voor Poolse arbeidsmigranten die naar Horst aan de Maas komen is het soms lastig om wegwijs te worden in alle Nederlandse normen en waarden, zeker als je de taal niet goed spreekt. Dan
is het fijn wanneer iemand je daarbij begeleidt. Voor Zaneta Janik was dit Gert Coenders.
winkel. Daar verdiende ik omgerekend 50 euro
per maand mee.” Zaneta kwam terecht bij een
boomkwekerij in Wageningen. Seizoenswerk dat
maar enkele maanden duurde. Zaneta en Marek
zochten echter werk voor langere tijd. “Van kennissen hoorden we dat daar in de regio van Horst
meer kans op was.” Dus vertrokken ze naar Horst
aan de Maas en verbleven hier twee jaar op een
camping in Melderslo. Vast werk hadden ze toen
nog niet. “Het was elke dag weer afwachten waar
je zou gaan werken. Vaak kwam er ’s ochtends
iemand van een bedrijf uit de buurt naar de
camping die wat mensen nodig had en dan had je
weer voor een paar dagen werk. Meestal in een
kas of op het veld.”

Praten met handen en
voeten

Zaneta met Gert Coenders in de Kasteeltuinen in Arcen in 1997
Zaneta (42) kwam in 1995 samen met haar
vriend, inmiddels echtgenoot, Marek voor het
eerst naar Nederland om er te gaan werken.

De reden: in Nederland verdiende ze meer
dan in Polen. Veel meer. “In Polen werkte ik
zeven dagen in de week, 10 uur per dag in een

Op een gegeven moment werkte Zaneta
op een veld waar gladiolen werden gekweekt.
Daar leerde ze Gert Coenders uit Horst kennen,
de moeder van de eigenaar van het bedrijf.
Gert had een restaurant in Horst en vroeg
of Zaneta daar in de keuken wilde werken.
“Omdat ik het fijn vind in de keuken bezig te zijn,
wilde ik dat heel graag.” Gert nam Zaneta onder
haar hoede. “De communicatie ging in het begin
met handen en voeten. Ik sprak maar enkele
woorden Nederlands. Maar dat maakte haar

allemaal niets uit, ook al moest ze me drie keer
iets uitleggen. Ze was heel geduldig. We begonnen ’s morgens rond een uur of zes en zij was dan
altijd zo vrolijk en opgewekt. Dat verbaasde mij
altijd. Ik moet eerst enkele koppen koffie drinken
voordat ik wakker ben”, lacht Zaneta.

Zij was een tweede
moeder
De Poolse maakte ook kennis met de rest
van de familie en kwam regelmatig bij het gezin
thuis. “Het was daar altijd heel gezellig. Gert
en haar man kookten voor ons en onze Poolse
vrienden.” Het contact bleef ook nadat Zaneta en
haar man een jaar later terug naar Polen gingen
om een eigen zaak te beginnen. Gert werd
echter ziek en stierf in 2001. De families hielden
contact. In 2010 besloten Zaneta en Marek
nogmaals naar Horst te komen, samen met hun
twee kinderen. Nu wonen ze hier permanent.
“Onze kinderen gaan hier naar school en hebben vriendjes. Wij hebben werk. Sinds mei dit
jaar heb ik een eigen bedrijf waarmee ik Polen
help die hier willen werken. Ik ondersteun hen
met praktische zaken, zoals het regelen van de
verzekeringen. Ik probeer hen te helpen zoals
Gert mij heeft geholpen. Zij was heel belangrijk
voor me. Je mag haar wel een tweede moeder
noemen.”
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Dit is mijn club
8/15

volleybalvereniging Set Up

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot beugelen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop
blikt HALLO Horst aan de Maas met vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast vooruit. In deze aflevering: volleybalvereniging Set Up uit Meerlo.

Het hoogtepunt van volleybalvereniging Set Up het afgelopen
seizoen? Dat moet zonder twijfel
het vijftigjarig jubileum zijn. “Het is
echt een bijzonder jaar voor ons”,
beaamt voorzitter Marcel de Groot.
“Dit begon al tijdens de carnavalsoptocht waarin onze jeugdteams
meeliepen en ons jubileum
aankondigden. Daarna was er ons
traditionele beachvolleytoernooi,
met dit keer een feestelijk tintje.
En natuurlijk de Bekerfinale van
regio Zuid-Nederland, die in Meerlo
werd gehouden.” In september

wordt het jubileumjaar afgesloten met
een clinic voor de jeugd. Deze wordt
georganiseerd door volleybalcub
Peelpush uit Meijel.
Bij al deze activiteiten kan de club
rekenen op een grote groep vrijwilligers.
“Set Up heeft ongeveer driehonderd
leden, waarvan honderdvijftig jeugd
en honderdvijftig senioren. Ik denk dat
daarvan meer dan de helft op de een
of andere manier vrijwilligerswerk doet
voor de vereniging. Set Up is echt een
familieclub, waar families soms al generaties bij betrokken zijn. Er is een grote
betrokkenheid bij de vereniging.”

HEEFT U NOG WEILAND OF
LANDBOUWGROND TE BEMESTEN?
Wij bieden aan:

diverse soorten
geïnjecteerde mest

en VERGOEDEN u voor:
Geïnjecteerde varkensmest met een gehalte
van min.1 tot max. 2 kg fosfaat/ton: E 7,00/ton
Geïnjecteerde rundvee mest E 5,00/ton
Meer info:

Mark van den Biggelaar Tel. 06 - 12 86 61 80
Breevennenweg 5, 5809 EK Leunen

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

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

Set Up investeert veel in de jeugdopleiding. Er worden goede trainers aangetrokken en teams kunnen regelmatig
trainen. “Dat zorgt ervoor dat we ook
leden uit omringende gemeenten als
Venray, Bergen en Venlo aantrekken.
Aan de andere kant worden onze succesvolle spelers ook wel eens benaderd
door verenigingen die in een hogere
klasse spelen en onze spelers ‘wegkapen’.” Set Up kent vier damesseniorenteams en één heren senioren. “Ons eerste damesteam speelt momenteel in de
eerste klasse. Spelen in de promotieklasse zou moeten kunnen, we hopen

dat dit komend seizoen gaat lukken.”
Net als veel andere verenigingen is
het ook voor Set Up niet eenvoudig om
leden, als ze eenmaal gaan studeren,
vast te houden. “We hebben inderdaad
een groot gat tussen de 20 en 35 jaar.
Daarna zie je dat ze weer meer tijd en
ruimte krijgen om het volleyen weer op
te pakken. Door te investeren in onze
jeugdopleiding en het talent dat er is,
hopen we ze langer aan ons te kunnen
binden.” Set Up kent vooral dames- en
meisjesteams. Onder de jeugdleden
bevinden zich bijvoorbeeld maar vijf
jongens. Tot nog toe kan er nog een

herenteam worden gevormd, maar de
vraag is of dit in de toekomst zo blijft.
“Twee tot drie keer per jaar overleg
ik met de voorzitters van Aspargos
(Grubbenvorst), Brovoc (Broekhuizen)
en Olsredlem (Melderslo). We ondersteunen elkaar en misschien komt er
wel een keer een moment dat we
de herenteams bij elkaar moeten
voegen.” Spelplezier staat voorop voor
Set Up, zegt De Groot, gevolgd door
prestatie. Hij omschrijft de vereniging
als enthousiast en vriendelijk. “Het zijn
vriendenteams.” Waar Set Up, net als
andere clubs, tegenaan loopt, is het
sluitend houden van de begroting.
“Alleen al aan de huur van de sporthal
betalen we elk jaar zo’n 24.000
euro. Onze vaste lasten staan niet in
verhouding met onze vaste inkomsten.” Jaarlijks de contributie verhogen
ziet het bestuur niet zitten, daarom
wordt er naar andere oplossingen
gezocht. “Omdat we, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld een voetbalclub, geen
eigen kantine hebben, hebben we de
beheerders van het café bij de sporthal benaderd of we een keer per week
de consumpties mogen verzorgen.
Dit levert ons wat extra inkomsten
op. Dus donderdagavond is voortaan
Set Up-avond in het café.”

Problematische maar goede
race Kevin van Leuven
Door: Stichting van Leuven Racing
De Swolgense motorcoureur Kevin van Leuven was in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 augustus actief
in het Engelse Brands Hatch, waar hij mee deed in het prestigieuze Stock 1000 kampioenschap.
Het was voor Kevin de eerste keer
dat hij op een 1000 cc op deze grand
prix baan in actie kwam. Tijdens de
trainingen had hij problemen om een
goede afstelling te vinden waardoor hij
vanaf de 25e plek aan de race moest
beginnen.

De start was erg goed, maar in de
eerste bocht kwamen twee rijders net
voor Kevin ten val waardoor hij vol in
de remmen moest en zo weer plaatsen
moest inleveren. Kevin kwam snel
weer in een goed ritme en wist de
nodige plaatsen weer goed te maken.

Net toen hij aansluiting kreeg met de
top 15 ging voor hem iemand
rechtdoor waardoor er weer een gat
viel. Kevin wist dit gat wederom te
dichten, maar tegen die tijd was de
race echter ten einde en finishte hij op
de negentiende plek.

Prijzen Ruiterclub Wittenhorst
Door: Ruiterclub Wittenhorst
De Regio kampioenschappen voor zowel pony’s en paarden werden op zaterdag 6 en zondag 7 augustus
georganiseerd in Reuver. Ruiterclub Wittenhorst uit Horst behaalde mooie resultaten.
Op het evenemententerrein
De Vossenkuil behaalde Indy Kleuskens
met haar pony Orchard het kampioenschap in de dressuur klasse L1.

Prijswinnaars
Overige prijswinnaars van
Wittenhorst waren Amber Billekens
met Roxanne, die een derde prijs won
in de klasse Z1, en Britt Lucassen met
Lector, die een zesde prijs won in de
klasse B.
Op zaterdag 27 augustus mag
Indy Limburg vertegenwoordigen op
de Hippiade te Ermelo, waar ze gaat
strijden om het Nederlands kampioenschap in de breedtesport.
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Mariafeesten Tienray

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

In Tienray vinden tijdens de Mariamaand augustus de Mariafeesten
plaats. In de kerk is onder meer een iconexpositie te zien en er zijn speciale
vieringen.

Tienray heeft dit jaar gekozen voor
het thema ‘Maria, Moeder van
Barmhartigheid’. Dit met het oog op
het Jaar van de Barmhartigheid.
Op donderdag 11 augustus is een lezing
en bezinningsavond over het thema
van barmhartigheid. Deze avond start
om 20.00 uur in de kerk. Bisschop

Mgr. F. Wiertz gaat voor bij het Marialof
en Sacramentsprocessie op zondag
14 augustus, deze begint om 15.00 uur.
Op maandag 15 augustus is de
Rozenkrans en vanaf 20.00 uur het
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
met lichtprocessie. Kijk voor meer
informatie op www.kleinlourdes.nl

Kroetwis maken
bij De Locht
Bij Museum De Locht in Melderslo staat op zondag 14 augustus in het
teken van een kroetwis. Kinderen kunnen hun eigen kroetwis maken,
de smid is aan het werk en er is een verkoop van biologische groenten
met behulp van een traditionele veilingklok.

America Amuseert
In het centrum van America vond op zondag 7 augustus America Amuseert plaats. Het evenement werd
georganiseerd door Peter Hermans uit America die eind augustus de top van de Mont Ventoux gaat
beklimmen voor het goede doel. De opbrengsten van deze dag zijn bestemd voor het Toon Hermans Huis
Venlo. America Amuseert stond in het teken van verbondenheid in de strijd tegen kanker door je in te
zetten voor mensen met kanker.

12 t/m 15 augustus 2016
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Het maken van een kroetwis is
een bekend volksgebruik rond Maria
Hemelvaart. Een kroetwis is een
speciale bundel kruiden en planten die
volgens de overlevering bescherming
geeft tegen allerlei onheil als hoofdpijn,
verkoudheid en blikseminslag. Kinderen
kunnen deze dag hun eigen kroetwis
komen maken. Tot en met vrijdag 2
september is er iedere doordeweekse

dag van 14.00 tot 16.00 uur een
speciale kinderactiviteit in het museum.
Op zondag 14 augustus is er ook een
demonstratie smeden en kunnen
bezoekers deelnemen aan een veiling
van biologische groenten door middel
van een traditionele veilingklok.
De demonstraties beginnen om
13.00 uur en het museum is open van
10.00 tot 17.00 uur.

rozendorp lottum WWW.rozendorp.nl

WWW.FaCeBooK.Com/rozendorp
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Cursusmarkt in
Museum de
Kantfabriek

Vernieuwd programma
Kennedymars

Textielliefhebbers kunnen op zondag 28 augustus terecht in Museum de
Kantfabriek in Horst voor een zeer uitgebreide cursusmarkt. Zo kunnen ze
een idee krijgen van het brede aanbod aan cursussen en workshops voor
komende herfst en winter.

De Kennedymars in Melderslo start dit jaar met een helemaal vernieuwd programma. Alle sportieve activiteiten die bij de mars horen vinden plaats op zaterdag 20 augustus. Het hoogtepunt van de dag is de wandeltocht
van 80 kilomter die binnen 20 uur afgelegd moet zijn. Nieuw dit jaar is dat de tocht overdag gelopen wordt,
in plaats van ’s nachts.
De route loopt door de groene
omgeving rondom Melderslo.
Op diverse rustposten onderweg
krijgen wandelaars eten en drinken
aangeboden. De medische verzorging
is ook dit jaar in handen van het Rode
Kruis en op verschillende posten is
een team van masseurs aanwezig.
Niet alleen de route van de tocht
is vernieuwd, ook de starttijden zijn
aangepast. In plaats van 22.00 uur
is deze dit jaar om 05.00 uur.
“Zo kunnen de deelnemers nog meer
genieten van de mooie Noord-Limburgse natuur”, aldus de organisatie.
Voor wandelaars die met het
openbaar vervoer willen komen, is er
de mogelijkheid om vrijdagnacht te

overnachten in Melderslo. Behalve de
tocht van 80 kilometer vinden er meer
wandel- en fietstochten plaats tijdens
de Kennedymars. De halve Kennedymars van 40 kilometer start op
zaterdagochtend tussen 09.00 en 10.00
uur. De wandeltocht van 25 kilometer
start tussen 10.00 en 11.00 uur.
Deelnemers van deze twee tochten
dienen voor 00.00 uur de finish
gepasseerd te zijn. De minimars voor
de ongeoefende wandelaars en
kinderen start zaterdagochtend om
12.00 uur. Deze tocht is 10 kilometer
lang. Ook wordt er de X-loop georganiseerd, in samenwerking met Iedereen
kan Sporten. Deze loop is bedoeld voor
wandelaars met een lichamelijke of

verstandelijke beperking. De X-loop is
ook 10 kilometer lang.
Ten slotte vinden er ook fietstochten plaats tijdens de Kennedymars.
Op zaterdagochtend kunnen deelnemers starten met een tocht van 40 of
70 kilometer. Deze start vindt plaats
tussen 09.00 en 12.00 uur.
Op vrijdagavond 19 augustus is er
in de feesttent in Melderslo een grote
vlooienmarkt. Deze start om
18.30 uur. Vanaf 21.00 uur is er in de
tent een Open Podium voor jong
aanstormend muzikaal talent.
Voor meer informatie over het
programma en voor inschrijven,
kijk op mkm.melderslo.net of bel
077 711 43 00.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
In het najaar van 2016 gaat er
in Museum de Kantfabriek weer een
groot aantal cursussen en workshops
van start: vilten, borduren, kantklossen,
punchen, hoeden maken, werken met
verdwijnvlies, breien, haken, patchwork,
quilten, werken met was op papier en
textiel, mixed media.
De nieuwe docent Ans Wiggers
geeft basiscursussen borduren in
modules van 4 lessen. Wil Fritsma gaat
nieuwe zeefdruk- en sjabloneertechnieken geven zoals screenprinting en
stencilling en Brigitte Eertink nieuwe
vilttechnieken en breien van Mochila
tassen en haken van en Granny squares.
Verder kan men terecht voor workshops
in specifieke patchworktechnieken
zoals Engels patchwork, handquilten en
paper-piecing.

Als aanvulling op de lopende
expositie Reisstof zijn er workshops
bandweven en lussenvlechten.
Verder is er een markt in tweedehands
boeken, kan men een kijkje nemen
in de textielbibliotheek op de eerste
verdieping van het museum, Nederlands
grootste fysieke textielbibliotheek
van Stichting Textiel Informatie en
Documentatie Centrum. Er is een modeshow van werkstukken van cursisten:
gekloste sjaals en kragen, hoeden,
tassen en meer. Er is een miniworkshop
voor de kinderen, kantklossen XXL en
Jac Hanssen zal als zingende troubadour
voor de muziek zorgen.
De cursusmarkt is op zondag
28 augustus van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op:
www.museumdekantfabriek.nl

Bouwvakfeesten in Horst
Café De Lange Horst organiseerde op vrijdagavond 5 augustus de Bouwvakfeesten op het Wilhelminaplein
in Horst. Zoals ieder jaar geeft café De Lange Horst met de Bouwvakfeesten de aftrap voor de Bouwvak.
Op het programma stond onder andere de band Feestband Khick uit Maasbree. Ook Feestdj Tonny en
Mr. T. stonden dit jaar op het podium.

Hadé Collection

MULDERS BV
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46e editie

SV Davy Crockett houdt
Western Weekend
Schietvereniging Davy Crockett organiseert op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus de 46e editie van
het Western Weekend aan de Bergsteeg in Meterik.
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MYLK op zomerpodium Cambrinus
De band MYLK treedt op zondagmiddag 14 augustus op bij het zomerpodium van café Cambrinus in Horst. Het optreden start om 16.00 uur.
Met hun wortels in de blues en
Southern rock muziek grijpt MYLK
terug naar de muziek van de
Amerikaanse bewaarders van dit
genre. MYLK wordt gevormd door
zanger Dave James Hendrikse, bassist
Harrold Nabben, gitarist Jan van
Haperen en drummer Jan van der
Pluijm. “Dit viertal serveert een zeer
herkenbare sound: warme bluesklan-

ken drijvend op een pakkende
melodielijn en ruimte voor nuances
tussen donkere en melancholische
kanten van de blues. MYLK klinkt
geraffineerd, net zo uitbundig als
ingetogen. Een balans is gevonden
tussen strakke overrompelende
muziek en melodieuze songs”, aldus
café Cambrinus. Bij slecht weer vindt
het optreden binnen plaats.

Commercieel medewerker binnendienst
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwikkelen van
de producten
vindt plaats in Nieuw-Bergen. De productie is veelal ondergebracht bij internationale
prijslijst
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een Commercieel medewerker binnendienst.

Ook dit weekend wordt de
Bergsteeg in Meterik weer omgedoopt
tot Mountain Lane. Deelnemers kunnen
meedoen aan de zwartkruitschietwedstrijd, de duelwedstrijden of het
re-enactment op en om de banen.
Re-enactment is het naspelen of
uitbeelden van historische gebeurtenissen. Dit wordt dit jaar voor het eerst
georganiseerd. Er komen zo’n zestig
re-enactors die de Antietam battle uit

de Amerikaanse Burgeroorlog gaan
nabootsen. Met regelmaat gaan er
Zuidelijke Rebels en Noordelijke Yanks
over de rond de baan liggende paden
marcheren en exercities uitvoeren
en misschien komt het wel tot een
treffen tussen beide partijen. In de
bossen naast de baan wordt hiervoor
een plaats ingericht met onder andere
loopgraven. De eerste deelnemers aan
het Western Weekend worden don-

derdagmorgen 18 augustus verwacht.
De wedstrijden beginnen vrijdag- en
zaterdagmorgen om 10.00 uur en op
zondag om 09.00 uur. De duelwedstrijden zijn zaterdagmiddag en zondagochtend. Op het trapperveld staan zoals
altijd handelaren met allerlei Westernartikelen. Ook leerbewerkers en een
ouderwetse smid zijn aanwezig.
Voor meer informatie, kijk op
www.davycrockett.nl

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

Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de bestaande
klanten. Je adviseert ze over prijzen, levertijden en brengt offertes uit. Ook ben je verantwoordelijk voor
de orderverwerking in het systeem alsmede alle daaruit voortkomende administratieve handelingen.
Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Jouw profiel
• MBO werk- en denkniveau
• Ervaring in een vergelijkbare functie
• Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Goede communicatieve vaardigheden
• Klantgericht, enthousiast en flexibel
• Stressbestendig, zelfstandig en nauwkeurig
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
• Bezit van rijbewijs-B
Wat bieden wij jou
• Fulltime functie voor 40 uur per week
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief voor 3 september 2016 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

vacature_commercieel.indd 1
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GEWOON GENIETEN
G O L F - E N C O U N T RY C L U B G E I J S T E R E N

Vierde editie Beatz and Bandz
Lottum stond van vrijdag 5 tot en met zondag 7 augustus voor de vierde keer in het teken van het
summerfestival Beatz and Bandz. Op het festivalterrein bij Rijhal Hoogveld bouwden vrijwilligers van
OJC Canix het festival op. Het jaarlijks terugkerende festival bevat ieder jaar weer dj’s en bands. Op de
mainstage speelden nationale en internationale dj’s en op het verduisterde podium konden diverse
bands hun klanken laten horen. Tijdens het festival stonden onder andere dj Styn, Emphasis, Condor,
Nachtburgemeesters, Ankie Wijnands en dj Clean & dj Monstertruck op het podium.

Beleef het golfspel op unieke wijze op een unieke baan.
18 holes in een prachtige natuurlijke omgeving.
Gewoon golfen, proeﬂidmaatschap voor € 250,Gastvrij en culinair genieten. Als het proeﬂidmaatschap u bevalt en u wilt
lid worden per 1 januari 2017, wordt de € 250 in mindering gebracht op het
lidmaatschapsgeld. Ook vervalt het inschrijfgeld (€ 1000,-) per 1 augustus
2016. Informeer naar onze kennismakingslessen! T: 0478-532592,
golfclubgeijsteren
welkom@golfclubgeijsteren.nl,

w w w. g o l f c l u b g e i j s t e r e n . n l
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Agenda t/m 18 augustus 2016
do
11
08

za
13
08

Kroetwis maken

Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Zomermarkt

Peelmuseum geopend

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Griendtsveenseweg 69 America

Livemuziek

Marialof en Sacramentsprocessie

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: kerk Tienray

Lezing en bezinningsavond rondom thema
Moeder van Barmhartigheid

Optreden MYLK

The Biggest Outdoor Gaming Vacation
Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 16.00 uur
Locatie: zomerpodium café Cambrinus Horst

ma
15
08

The Biggest Outdoor Gaming Vacation
Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Breicafé

Rozenfestival

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Tijd: 10.00-23.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Rozenfestival

Kroetwiszegening

Tijd: 17.00-23.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

The Biggest Outdoor Gaming Vacation

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kerk Tienray

Rozenfestival
Tijd: 10.00-23.00 uur
Locatie: centrum Lottum

zo
14
08

in samenwerkerking met

The Biggest Outdoor Gaming Vacation

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kerk Tienray

vr
12
08

Kantfabriek

Breien met een maatje
wo Kinderworkshop
Tijd: 14.00 uur
17 Locatie: Museum de Kantfabriek Horst
08

Kinderworkshop
Breien met
een maatje
In Museum de Kantfabriek in
Horst worden op woensdag 17 en
24 augustus twee breiworkshops
gegeven waar kinderen samen met
bijvoorbeeld papa, mama, opa of
oma leren breien.
Museum de Kantfabriek raadt de
kinderen aan iemand mee te nemen
die kan breien. Ook is het raadzaam dat
kinderen beide dagen beschikbaar zijn,
want op de eerste dag wordt een lapje
gebreid waar een week later een
poppetje of diertje van wordt gemaakt.

Poppetje of diertje
Kinderen die maar één keer komen
kunnen alleen een lapje breien en
het poppetje of diertje thuis afmaken.
Deelnemende kinderen worden
verzocht eigen breinaalden nummer
3,5 of 4 mee te brengen. Wol is wel
voldoende aanwezig.
De workshop is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar en duurt beide dagen
van 13.30 tot 16.00 uur. Aanmelden kan
via cursus@museumdekantfabriek.nl
Voor meer informatie, kijk op:
www.museumdekantfabriek.nl

IVN

Wandeling
Schuitwater

Kofferbakmarkt

Livemuziek

IVN de Maasdorpen organiseert
op woensdag 17 augustus een
wandeling in het Schuitwater.
De wandeling start om 14.00 uur
vanaf Theetuin De Roode Vennen in
Broekhuizen.
Een natuurgids neemt de deelnemers mee op stap door het natuurgebied het Schuitwater. Wandelaars
nemen een kijkje in de moerassen en
zoeken naar vraatsporen van de bever.
Bij de vennen op de heide komen zij
langs de zonnedauw en meer nietalledaagse planten.

Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: Evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Variëteit aan vogels

Fuck the Zero’s

Wandelen in het Schuitwater

Tijd: 13.00-03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen en Theetuin De Roode Vennen
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

The Biggest Outdoor Gaming Vacation
Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

do
18
08

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

In het Schuitwater is verder
een variëteit aan vogels te vinden.
De wandeling duurt ongeveer twee
uur. Kinderen tot 12 jaar mogen onder
begeleiding gratis mee. Voor meer
informatie neem contact op met
Henny Grouls, 077 398 29 71.

Rozenfestival
Tijd: 10.00-23.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

geldig t/m
zaterdag
13 augustus 2016

4 gepaneerde schnitzels €6,95
VLEESWARENKOOPJE

100 gr gebraden fricandeau
+ 100 gr boterhammenworst
Samen €2,95

Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

check

www.thatshappening.com

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

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

service 19
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

Heilige mis

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Venray

Melderslo

19.15

zaterdag
woensdag
		

(Rozenfestival) 10.00

Heilige mis
Rozenkrans

10.30
09.00

17.30
17.30

anco lifestyle centre

Het LoopCentrum

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Heilige mis

19.00

Hotel Asteria Venray
Beej Mooren

Hof van Kronenberg

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

Blauwebessenland

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

10% korting op de hapjes en
drankjes

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

HUIS van de STREEK

€ 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

5% korting op het hele
assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Bootcamp Power

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

5% korting op de rekening

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Camps Optiek

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

Die 2 Brüder von Venlo

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 augustus 2016
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

Tienray

Pedicure Praktijk Wilmie
10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Praktijk Ik Leer

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

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

Taurus World of Adventure

50% korting op de bowlingbaanhuur

DMS-Service

Kinderboerderij Hagerhof

20% korting op entree

Logeerhuis Kapstok

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

Twee proeflessen gratis

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee € 1

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Eclicker

Museum de Kantfabriek

25% korting op het tweede gerecht

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors
Eethuis BRaM

Gratis kop koffie, cappuccino of thee

My-LifeSlim

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

Speciaal HALLO Voordeelmenu

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op een fotosessie

20% korting op alle voetproducten

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

De Ringove
n

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

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

Panningen

De Ringoven
in Panninge
n is een rest
teristiek mo
aurant in ee
nument met
n oude stee
een torenho
uitgebreide
noven; een
g
e schoorstee
keuze aan sm
karakn. De Ringov
akelijke nost
of wenteltee
en biedt een
algische gere
fjes. Ook kun
chten zoals e
t u een midd
lekkernijen o
en boerensc
ag genieten
f ontsnappe
hnitzel
van een hig
n uit een Esc
h
tea met alle
ape Room.
Kom naar D
rlei
e Ringoven
en laat u in
spireren doo
r deze bijzo
nder locatie
!

Koffiee
of the *
€ 1,00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10% korting op een zonnebril

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Sevenum

Gebiedsteams

Pearle Opticiens Horst

Janssen Dansen en Sporten

FotoID

Swolgen

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

Driegangenmenu voor € 17,50

Meterik

zaterdag
		

Goed Haar en Visagie

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

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

ANBISE

Eén gratis consumptie bij de lunch

Meerlo
zondag
donderdag
		

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

Brownies & downieS

Lottum
zondag
		

Deelnemers

Een kop koffie of thee voor € 1

Kronenberg

zaterdag
		

HALLO voordeelpas

De Bekkerie

Horst (Lambertus)

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

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

11.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

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

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

*per pas, pe

r bezoek . Kij

k voor meer

informatie op

: ww w.derin

goven.nl

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

Voordeelpas
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Wallace/Benson
eiken natuur / briljantwit hoogglans
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 8199,5 jaar apparatuurgarantie

Keuken 240 + 250 cm
compleet met:
koelkast
compacte oven
magnetron
afzuigkap AEG

gaskookplaat
vaatwasser
spoelbak
werkblad

AEG Inductiekookplaat

AEG heteluchtoven met magnetron

AEG Vaatwasser

HK634200XB

KM44001M

F55340VI0

Superdea l!

Superdea l!

Superdea l!

€499,-

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

Compact en flexibel design
Roestvrij staal
OptiSight display
Nismaten (hxbxd): 450x560x550 mm

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

€689,-

€499,-

Energieklasse A++
Invertor motor met 10 jaar garantie
5 programma’s, startuitstel
Nismaten (hxbxd): 818x600x570 mm

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

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

D!

