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Staatsbosbeheer heeft plannen om 450 hectare bos te kappen in de Mariapeel en zo veenmos ruimte te geven en de Peel terug te brengen in de oude staat. Omwonenden
uit Evertsoord, Griendtsveen en Helenaveen zijn het echter massaal oneens met deze plannen.

Om hun ongenoegen te tonen,
organiseerden Stichting Behoud
Natuurlijk Helenaveen en actiegroepen
Houdt Griendtsveen Leefbaar en Het
Bos is de Klos op zaterdag 26 en zondag
27 juli protestexcursies. “Kijkt u maar
eens goed om u heen. De bossen waar
wij dadelijk doorheen gaan lopen,
moeten van Staatsbosbeheer allemaal

verdwijnen”, zegt Peter van Dijk van
actiegroep Het Bos is de Klos tegen de
wandelaars. “Staatsbosbeheer wil drie
bomen per hectare laten staan. Maar
dat is natuurlijk veel te weinig. Alles
moet gewoon blijven staan”, zegt Van
Dijk, woonachtig in Helenaveen.
Staatsbosbeheer wil de bomen kappen
en sloten, plassen en andere poelen

Zorgen om
toekomst Villa Flora
De directie van Villa Flora, een van de gebouwen die tijdens de
Floriade werd gebouwd, liet onlangs weten toch niet tot een huurovereenkomst te zijn gekomen met een belangrijke deelnemer.
Het risico dat Villa Flora de
regiogemeenten, waaronder Horst
aan de Maas, veel geld gaat kosten, is

hiermee aanzienlijk groter geworden.
Lees verder op pagina 03

waar water in staat, dichtgooien, om
veenmos te laten groeien en de
natuurontwikkeling te stimuleren, wordt
tijdens de excursie verteld aan de
deelnemers.
Maar de wandelaars zijn het niet
eens met deze plannen. “Mijn man gaat
heel vaak blauwe bessen plukken in de
Mariapeel. Maar het gebied waar deze
bessen groeien, moet ook verdwijnen”,
zegt Hetty Bax uit Deurne. “En dan
zwijgen we nog over het groot materiaal wat de Peel binnen moet om de
bomen te kappen en te verwijderen. Ze
verstoren de hele biodiversiteit. Je moet
de natuur hier gewoon zijn gang laten
gaan. Als ze hier veel veranderingen in
gaan voeren, wordt het zo’n kunstmatig
gebied”, denkt wandelaar John Bax.
Volgens Van Dijk is er wel wat te
zeggen voor de werkzaamheden van
Staatsbosbeheer: “Ik snap van de ene
kant wel waarom ze hier veenmos
terug willen laten groeien. Het is een
uniek verschijnsel in deze zuidelijke

streken. Het heeft zeker kwaliteit. Maar
om dit terug te laten groeien, hoef je
de bossen niet slopen. Het groeit nu
namelijk ook en dus kan het op andere
manieren die minder geld en werk
kosten.”
Volgens Van Dijk heeft het kappen
van bos veel nadelen voor de gehele
omgeving. “Door het kappen van deze
bomen verdwijnt er een stukje waarde
en leefbaarheid. Er wordt een groene

long weggehaald, die niet zo makkelijk
kan worden vervangen. Bovendien
recreëren veel mensen in dit gebied.”
Een van die mensen is Trees Naus uit
Helenaveen. “Ik wandel hier iedere
week. We moeten de natuur houden
zoals die nu is en kunnen het geld beter
aan andere dingen besteden. Het is een
prachtig gebied en na het kappen van
de bomen hou je hier kale vlaktes over.
Dat is niet mooi.”
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Promotiebord Lottum aan overkant Maas
Stichting Fiets- en voetveer Arcen-Lottum heeft op woensdag
23 augustus een bord bij het veer in Arcen geplaatst. Het bord heeft als doel
het rozendorp Lottum te promoten. Voorzitter Frank Heinemans: “Hiermee
hopen wij de toeristische verbinding tussen de dorpen te optimaliseren.”
Het is de bedoeling dat het bord
toeristen en inwoners van Arcen
overhaalt om de Maas naar Lottum
over te steken. De stichting Fiets- en
voetveer Arcen-Lottum werkt al langere
tijd aan het optimaliseren van de

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

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

toeristische verbinding tussen de
dorpen. Heinemans: “We hebben al een
fietspad langs de Maas aangelegd en
merken dat hier aardig gebruik van
wordt gemaakt. We hopen dit pad in de
toekomst dus ook nog verder aan te
kleden. Dat gebeurt als we weer meer
budget hebben.”
Lottum en Arcen werken al langer
samen op het gebied van toerisme. Zo
zijn de Kasteeltuinen in Arcen al
verbonden met het Rozenhof in Lottum.
“Mensen zien niet meteen wat er aan
de overkant van de Maas te doen is en
wij vinden dat daar verandering in
moet komen.” Volgens Heinemans trekt
het bord al veel bekijks.

Ongeval met bootje Toverland Poolse
In attractiepark Toverland in Sevenum heeft woensdag 23 juli een ongeval plaatsgevonden met een boot in de
wildwaterattractie Djengu River. Tijdens de eerste midzomeravond van het park zijn vier personen met rugklachten
naar het ziekenhuis gebracht.

Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

De Poolse tolk Krystyna
Gorska is vanaf maandag 28 juli
niet meer actief in de buurtwinkel van Wonen Limburg in Horst.
Wonen Limburg: “Mensen redden
zich tegenwoordig ook zonder.”

Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

tolk weg
bij buurtwinkel
Horst

Wildwaterbaan Djengu River werd vorig jaar in gebruik genomen (archieffoto)
Van de acht personen die in het
bootje zaten, werden vier personen
naar het ziekenhuis gebracht voor
verder onderzoek. De andere inzittenden hadden geen lichamelijke
klachten. Donderdagochtend 24 juli
heeft Toverland weer contact gehad
met die vier personen. Volgens de
woordvoerster van het attractiepark
zijn zij allen weer uit het ziekenhuis en
heeft één van hen nog lichte verwondingen aan de onderrug.

Medewerkers van Toverland hebben de wildwaterbaan na directe controle weer opengesteld voor publiek.
De boot is uit de baan gehaald voor
verder onderzoek.
Inmiddels is aan de hand van
camerabeelden van de rit vastgesteld
dat water was gelopen in één van
de drie compartimenten waaruit de
boot bestaat. “De boot is daardoor
zwaarder geworden en dieper in het
water komen te liggen. Hierdoor is

de rit ruiger geworden dan normaal”,
aldus Toverland. Het attractiepark
heeft inmiddels contact opgenomen
met de leverancier van de attractie
voor verder onderzoek. Ook laat zij
weten dat de interne procedures zijn
aangescherpt.
De gasten die het ongeluk meegemaakt hebben, werden uitgenodigd
voor een nieuw bezoek in het park,
“waarbij zij extra in het zonnetje zullen
worden gezet”, aldus Toverland.

De inzet van Krystyna Gorska
begon als project. Volgens een
woordvoerder van Wonen Limburg
redt de Poolse gemeenschap zich
nu ook zonder tolk. “Onze website
waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten is tegenwoordig ook in het
Pools vertaald. Iedereen kan nu via
het internet prima zijn of haar weg
vinden en mensen kunnen elkaar
ook helpen.”
In Horst aan de Maas zijn
de afgelopen jaren steeds meer
mensen van Poolse afkomst komen
wonen. Als zij nog een tolk nodig
hebben bij het zoeken naar een verblijfplaats, verwijst Wonen Limburg
hen door naar The International
Service Shop in Meterik, waar
Krystna Gorska nog wel werkt als
tolk, de bibliotheek in Maasbree en
Migrada in Den Haag.

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

r
Al mee ar
a
j
dan 20 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

ManiQ nagelopleiding

€315,60

€157,80

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Zorgen om toekomst Villa Flora
Villa Flora zou ingevuld worden
met een combinatie van educatie,
horeca en detailhandel, het zogeheten
Fooddrome-concept. Nu heeft de
ondernemer die met horeca en
detailhandel het grootste gedeelte van
de ruimte in zou vullen, aangegeven
onvoldoende vertrouwen te hebben in
de wijze waarop de educatieve functie
zou worden ingevuld. Hij stopt daarom
de samenwerking. “De directie heeft
geen waardeoordeel over dat besluit
uitgesproken, maar is uiteraard
teleurgesteld dat het intensieve traject
uiteindelijk niet heeft geleid tot een
overeenkomst”, laat de directie de
gemeenteraden weten.
Villa Flora leidt verlies door het
vertrek van de mogelijke huurder.
Niet alleen de directe kosten om het
contract te realiseren, zo’n 25.000
euro, zijn verloren. Daarnaast heeft
het bedrijf de afgelopen anderhalf
jaar geen huur ontvangen en vreest
de directie dat het ontbreken van een
huurder op de begane grond gevolgen heeft voor de verdere verhuur en
uiteindelijk verkoop van Villa Flora.
“Op dit moment zijn nog niet alle

financiële gevolgen in beeld gebracht
en is er ook nog geen concrete andere
invulling”, aldus de directie.

Eerst de situatie
analyseren
De politieke partijen in Horst
aan de Maas werden onlangs op de
hoogte gesteld van de situatie. Rudy
Tegels, fractievoorzitter van het CDA
Horst aan de Maas, geeft aan dat de
partij een analyse van de situatie
in regionaal perspectief wil bekijken voordat zij beslissingen neemt.
“Mocht de analyse aanleiding geven
om bepaalde veranderingen door te
voeren, dan is het zaak dat we daar
als raad binnen afzienbare tijd een
besluit over nemen”, aldus de fractievoorzitter.

Weer betalen voor
prestigeproject
SP-fractievoorzitter Thijs Coppus
zegt dat zijn partij zich grote zorgen
maakt. “Dit is een van de risicovolle
projecten op het Floriadeterrein. De

kans bestaat dat we na het verlies van
de Floriade nu ook weer mogen gaan
betalen voor dit prestigeproject. De SP
heeft het afgelopen jaar een aantal
keer gevraagd naar een onderzoek
naar de financiële risico’s van de
projecten en de gronden rondom het
Floriadeterrein. Het college wilde dit
niet. Nu er een financiële ramp dreigt
rondom Villa Flora, moet dit onderzoek er komen. Want naast Villa Flora
heeft de gemeente ook belangen in
bijvoorbeeld de gronden. Ook hierop
kan flink verlies worden geleden.
Daarnaast vinden we dat de mensen
die deze risico’s willens en wetens zijn
aangegaan, eindelijk eens verantwoording moeten afleggen.”
Provincie Limburg gaat nog steeds
invulling geven aan het educatieve
deel, zo’n 1.500 van de 7.500 beschikbare vierkante meters. Daarnaast gaat
zij met de directie van Villa Flora een
nieuwe invulling zoeken. Deze moet
dan aansluiten bij de ontwikkeling van
de Greenport-campus. Eind september
overleggen aandeelhouders en de
provincie over de toekomst van Villa
Flora.

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

Totale leegverkoop van de

zomercollectie!

Dames T-shirts v.a. 15,Damesbroeken v.a. 19,Damesjassen ½ prijs
Herenbroeken v.a. 25,Herenoverhemden v.a. 15,Schoenen o.a. Rieker, Tamaris
en Jana nu tot 50% korting

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

Saarweg toch verhard
De Saarweg in America is onlangs van een asfaltlaag voorzien. Bijzonder, want vorig jaar nog liet het College van
B&W weten de weg niet te gaan verharden. De gemeente heeft namelijk meer dan 200 kilometer half- en onverharde wegen in beheer en wilde geen precedenten scheppen.
Al jaren klagen de bewoners van
de Saarweg over de slechte staat van
de weg. De gaten en kuilen in de weg
zorgden voor verkeersonveilige
situaties. Vorig jaar maart riepen zij
het college nog op om nogmaals naar
de situatie te kijken. Enkele maanden
later liet de gemeente weten de weg
niet te gaan verharden. Wel wilde ze
onderzoeken of er andere, duurzamere, manieren waren om de weg te
onderhouden.
Begin juli kregen de bewoners
een brief van de gemeente waarin
werd gemeld dat de Saarweg toch
verhard zou worden. Het afgelopen
jaar was, in het kader van een pilot,
de halfverharding op de Saarweg
verbeterd door toevoeging van een
milieuvriendelijke bodemverharder
en stabilisator. Volgens de gemeente
is die pilot gedeeltelijk geslaagd. “De
weg vertoont veel minder gaten en
er blijft minder water staan”, geeft zij
aan in de brief. “Echter er blijft tijdens
droge periode nog steeds overlast van
stof.”
Daarnaast rijdt er meer zwaar
transport over de weg, met alle gevol-

Vrijdag 12 september
met medewerking van
diverse lokale artiesten.

Zaterdag 13 september

The Sparks / BZN66 / The Tremeloes / The Troggs
Locatie: Mèrthal te Horst. Zaal open: 20.00 uur.

Voorverkoopadressen: VVV Horst, Miez-D en via www.merthal.nl en info@merthal.nl

gen voor de straat van dien. Gemeente
Horst aan de Maas heeft daarom
besloten de weg toch te verharden. De
asfaltlaag is onlangs aangebracht. “Dat
is gebeurd in het kader van regulier
onderhoud”, laat een woordvoerder
van gemeente Horst aan de Maas
weten. “Daarbij heeft een bedrijf
dat ging uitbreiden, een financiële

bijdrage aan de werkzaamheden
gedaan.”
De buurt is er blij mee, aldus
bewoner Frank ten Doeschate. “We
hebben al vaker aangegeven dat de
ene zandweg de andere niet is. Nu is
het nog afwachten of ze de lantaarnpalen, waar we ook om gevraagd
hebben, gaan plaatsen.”

Nieuwe gemeentesecretaris benoemd
Hans van der Noordt wordt met ingang van 1 oktober de nieuwe gemeentesecretaris van Horst aan de Maas.
Hij volgt Alwin ter Voert op, die op 1 augustus start als gemeentesecretaris van gemeente Helmond.
Het College van B&W van Horst
aan de Maas heeft Hans van der
Noordt (52) op dinsdag 29 juli
benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris. Volgens het college gaat
Van der Noordt de koers van vernieuwing van de organisatie doorzetten.
“De nieuwe gemeentesecretaris is

Beatnight

K-E-E-S / Otherwise /
Stunning Suzy

een sterke verbinder die de organisatie
verder kan helpen en in samenspel met
het bestuur onze positie in de regio
kan vertegenwoordigen”, aldus het college. Hans van der Noordt werkt op dit
moment nog als gemeentesecretaris in
Vianen. Daarvoor was hij werkzaam als
gemeentesecretaris van de gemeente

Hellendoorn. Ook heeft hij als directeur concernondersteuning gewerkt
bij de gemeente Enschede. Van der
Noordt begint op 1 oktober.
Giovanni Wouters, afdelingsmanager dienstverlening van de
gemeente, is tot die tijd interimgemeentesecretaris.

Lekker en gezond!
Blauwe
bessen
uit Melderslo
300 gr
2.49
2.99

geldig van 27 juli t/m 2 augustus

ma-do 08.00-20.00 uur • vr 08.00-21.00 uur • za 08.00-20.00 uur • zo 11.00-17.00 uur

Lucassen

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

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!
APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

AUTO
ONDERHOUD
autoonderhoudplan.nl/horst
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Sevenummer
veroordeeld
tot jaar cel
Vier verdachten uit Nijmegen,
Sevenum en Venlo kwamen op
donderdag 24 juli voor bij de
rechtbank van Roermond. Zij werden
schuldig bevonden aan mensenhandel.
De rechtbank acht bewezen dat
het viertal in juli 2011 een destijds
19-jarige vrouw uit Venlo heeft
geprostitueerd. De vrouw met een
beperking was in die tijd woonachtig
in een woongroep van zorginstelling
Dichterbij. Het slachtoffer heeft ongeveer 25 keer seksafspraken gehad,
door toedoen van de vier.
Het OM eiste eerder een celstraf
van twee jaar tegen drie verdachten.
Tegen een verdachte uit Venlo werd
een taakstraf van 200 uur geëist.
De rechtbank besloot dat een 26-jarige
vrouw uit Nijmegen een gevangenisstraf van een jaar kreeg, waarvan vier
maanden voorwaardelijk.
De 26-jarige man uit Sevenum
kreeg eveneens twaalf maanden
celstraf, maar hiervan zijn zes maanden
voorwaardelijk.
De twee andere verdachten uit Venlo
hebben beide een taakstraf van 200
uur opgelegd gekregen. Daarnaast
moeten alle daders een schadevergoeding van 7.500 euro aan het slachtoffer
betalen.

Geluidsoverlast
spoor HorstSevenum
Omwonenden van station
Horst-Sevenum kunnen in de
nachten tussen zaterdag 2 en
maandag 4 augustus, van zaterdag
9 op zondag 10 augustus en van
zaterdag 23 op zondag 24 augustus
geluidsoverlast ondervinden van een
slijptrein.
ProRail gaat ’s nachts met een
slijptrein over het spoor in de omgeving
van station Horst-Sevenum rijden. Een
woordvoerder van de spoorwegbeheerder legt uit: “Het is een preventieve maatregel, waarmee we ervoor
willen zorgen dat de treinen ook in de
toekomst veilig over het spoor kunnen.” ProRail haalt over de hele lengte
van het spoor een paar tienden van
een millimeter rails weg. “Zo wordt
het spoor als het ware weer schoon en
rijdt de trein er makkelijker overheen”,
aldus de woordvoerder.
De werkzaamheden vinden
’s nachts plaats vanwege de ruimte op
het spoor. Treinreizigers ondervinden
daarom geen hinder. Omwonenden
kunnen tijdens de werkzaamheden
wel geluidsoverlast ervaren en een
vonkenregen zien. Volgens de woordvoerder heeft het slijpen van het spoor
uiteindelijk wel positieve gevolgen.
“Omwonenden hebben na de werkzaamheden weer een beetje minder
geluidsoverlast van langsrijdende
treinen.”
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Begraven verhalen
11/16

Kerkhof Broekhuizen

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

Naast de kerk tegenover de
pastorie, ligt het kerkhof van
Broek-huizen. Het kerkhof, omringd
door een laag muurtje, is honderden jaren geleden aangelegd. De
oudste graven dateren uit 1600.
Het kerkhof dat rondom de kerk is
gebouwd kent zelfs graven waarop
de letters niet meer te lezen zijn.
Ook staan er graven, waarvan niet
meer bekend is wie er begraven
ligt.
Jeu Derikx (64) van stichting
Historische Kring Broekhuizen en
Broekhuizenvorst houdt zich al
jaren bezig met de graven naast
de kerk. “Ieder graf op een kerkhof
heeft een verhaal.” Volgens hem
is vooral het oude gedeelde van
het kerkhof, van voor de oorlog,
bijzonder. “Vaak kun je via graven
familiestambomen ontdekken. Het
kerkhof van een dorp vertelt iets
over de gemeenschap die er leeft
en geleefd heeft en sommige ste-

nen trekken gewoon mijn aandacht.”
Op het oude stukje kerkhof liggen
twee bijzondere grafstenen van de
familie Joosten naast elkaar. Zoals
Derikx ze beschrijft: “Twee dierbaren,
een moeder en een zoon in elkaars
armen met boven hen drie engeltjes.
Naast hen ligt pastoor Wilhelmus
Mathias Hubertus Joosten. Ondertekend
door de dankbare familie. Zoiets zegt
wat over de band die de familieleden
met elkaar hadden. Ze zijn niet allemaal hier in het dorp gestorven en
toch liggen ze hier bij en naast elkaar”,
vertelt Derikx.
Vanaf de jaren 90 heeft Derikx alle
kruizen proberen te fotograferen. “Bij
sommige weersomstandigheden kun je
de teksten op oude graven beter lezen.
Ik kom regelmatig op dit kerkhof, maar
het kruis van de familie Joosten houdt
me bezig.” Derikx heeft bijna niets van
de familie kunnen achterhalen. “Het
eerste graf van moeder Joosten dateert
uit 1904. Daar leeft nu geen familie

meer van. Ja, misschien nog achterneven en -nichten, maar ik verwacht het
niet.”
Van pastoor Joosten, die in 1903
naar Broekhuizen is verhuisd, is nog
maar weinig bekend. “Ik denk dat het
een hele rustige pastoor is geweest,

want anders hadden we het wel
geweten. Ik weet ook niet wie
de steen voor zijn moeder heeft
gemaakt. Veel oude graven worden
tegenwoordig geruimd, zeker als
de grafrechten verlopen zijn. Maar
sommige oude graven moet je laten
staan. Die hebben zo’n bijzonder
verhaal. Die horen bij het dorp en
moet je niet gaan ruimen.”
Derikx kan uren doorpraten over
het kerkhof in Broekhuizen. Veel kerken in de gemeente zijn in de oorlog
gebombardeerd. Ook het kerkhof
van Broekhuizen. “Op 23 november
1944 was het hier raak”, vertelt
Derikx. “De Duitsers dachten dat de
kerk als uitkijkpost langs de Maas
functioneerde. Door de luchtdruk van
de bombardementen is de kerk toen
beschadigd geraakt, maar ik ben blij
dat er maar weinig graven beschadigd zijn. Er zijn maar een paar
kruizen helemaal kapot gegaan.”
Het nieuwe gedeelte van
het kerkhof, dat na de oorlog is
gebouwd, is volgens Derikx veel
minder interessant. “Het kerkhof
wordt steeds leger. Over 15 tot
20 jaar zijn er nog meer lege plekken. Dat ga je niet tegen, maar
die oude graven, die moeten hier
blijven”, vindt hij. Derikx ziet het
kerkhof als een stukje historie van
het dorp. “Dat is bijzonder en moet
bewaard blijven, hoe dan ook.”

Vervolgonderzoeken naar vleermuizen en dassen

Tien hectare erbij voor Schatberg
Recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum wil gaan uitbreiden. Het bedrijf heeft inmiddels de aanvragen naar de gemeente de deur uit gedaan.
De Schatberg wil in noordelijke richting uitbreiden. In een gebied van bijna 10 hectare wil het bedrijf 240 vakantiewoningen in een parkachtige en
waterrijke omgeving plaatsen.
Omdat het bedrijf in een bosgebied
wil bouwen dat onderdeel uitmaakt
van de zogenaamde Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), moet het de
oppervlakte aan natuur ergens anders
compenseren. Zij doet dit onder andere
door een kwaliteitsimpuls te geven
aan natuur in project Maasgaard. De
Schatberg hoeft de compensatie van
de EHS niet zelf te realiseren, maar
vergoedt de kosten daarvan aan de
provincie.
Twee zaken die nog roet in het
eten kunnen gooien zijn een onderzoek

naar de aanwezigheid van vleermuizen
in het gebied, dat pas half september
klaar is, en een aantal dassenburchten.
Vervolgonderzoeken moeten uitwijzen
of er het hele jaar door dassenactiviteiten zijn.
De situatie rondom vleermuizen
wordt verder onderzocht. Pas als die
resultaten binnen zijn, kan gezegd
worden of en welke vleermuiskolonies
aanwezig zijn en welke maatregelen
hiervoor nodig zijn.
Volgens directeur Ronald Hoppzak
van De Schatberg kunnen de dassen en

vleermuizen in het gebied nooit zo’n
grote belemmering vormen voor de
bouw. Hoppzak is blij met de ontwikkeling van het bestemmingsplan. “Nu
het plan ter inzage ligt bij de gemeente
heb ik er alle vertrouwen in dat het
er ook daadwerkelijk gaat komen. We
hebben hier zeven jaar op moeten
wachten.”

Ik zie het als
compensatie
Ruim zeven jaar geleden stond het

park tweehonderd staanplaatsen af,
omdat dat voor de brandveiligheid in
het park nodig was. Met de bouw van
alle nieuwe vakantiehuisjes kunnen er
weer net zoveel toeristen op het park
als zeven jaar geleden. “We hebben
met het verdwijnen van de staanplaatsen met de gemeente afgesproken dat
er huisjes voor terug kwamen. Ik zie
het dus niet als een uitbereiding, maar
als compensatie.”
Het plan rondom de uitbreiding van
het recreatiecentrum ligt de komende
weken nog ter inzage.
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Nieuw bruggetje
Kruiswegpark Tienray
Het bruggetje in het Kruiswegpark in Tienray is aan vervanging toe. Het bruggetje dat over de Groote
Molenbeek gaat, verkeert in slechte staat. Vrijwilligers van commissie Klein Lourdes willen het bruggetje nu
vervangen, met hulp van de gemeenschap.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

De huidige staat van het bruggetje laat te wensen over
De vrijwilligers van commissie Klein
Lourdes zijn vier jaar geleden gestart
met het opknappen van het Kruiswegpark. De werkgroep heeft ervoor
gezorgd dat er aan één kant van het
park goede wandelpaden zijn gekomen. Als een nieuw bruggetje wordt
gerealiseerd, kunnen ze ook aan de
slag met de rest van het park. Het
begin is gemaakt, onlangs heeft de
commissie een bedrag van 690 euro
van het Jan Linders Fonds gekregen.
Het bruggetje van duurzaam hardhout
gaat in totaal 4.500 euro kosten.
Truus Knoops van de commissie Klein Lourdes vertelt: “Het Kruiswegpark is een onderdeel van Klein
Lourdes. Er is een wandelroute van de
kruisweg die om de kerk loopt en ook

in het park komt. In het park staat al
een bezinningsbankje aan de Groote
Molenbeek en een praattafel. Aan de
praattafel zit ik vaak met vrijwilligers
te praten die het onderhoud van het
park doen. Het is fijn om in het park te
zijn, ook voor een stukje bezinning. Het
moet een plek zijn om na te denken,
je mag het beleven zoals jij het wil.
Iedereen gelooft anders en geloof moet
je niet opleggen.”
Samen met Huub Driessen zet
Truus zich in voor de verbetering van
het park. Volgens hen is het belangrijk
om te laten zien wat Tienray te bieden
heeft. Huub: “Vroeger was Tienray echt
een bedevaartsplaats, dat is nu anders
geworden. We proberen het dorp onder
de aandacht te brengen onder andere

door middel van een wandelroute
Klein Lourdes en een Klein Lourdesarrangement. Het arrangement zorgt
er ook voor dat de lokale ondernemers
gesteund worden.”
Truus: “We proberen het historische
stukje Tienray weer terug te brengen.
Zo staan er ook verschillende staties
op de route die ook in onze folder
beschreven worden. Samen met de
vrijwilligers willen we ervoor zorgen
dat het park weer onder de aandacht
wordt gebracht. We hopen dat het
bruggetje eind 2014 gerealiseerd is.”
Volgens Truus zijn hiervoor sponsoren
nodig, want het werk wordt verzet door
vrijwilligers. “We waarderen de vrijwilligers echt. We verzetten het werk voor
het dorp, dat geeft veel voldoening.”

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje Jiboro
(Gambia)

Helpt u mee?

Bankrekeningnr.: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl
Industrieterrein Hoogveld
Handelstraat 7, NL-5961 PV Horst
T +31 (0)77 398 19 45
F +31 (0)77 398 08 01
www.cltmetalservice.com

SMART METAL SHAPING
CLT Metal Service is een productiebedrijf in Horst met achttien medewerkers. Er worden vooral klant
specifieke producten en kleine series geproduceerd. CLT Metal Service is actief in de metaalsector; de
landbouw- en de voedingsindustrie zijn de grootste afzetmarkten. Producten die voor deze industrie
gemaakt worden zijn voornamelijk onderdelen van landbouwmachines of onderdelen van machines die in
de voedingsindustrie gebruikt worden. Door de grote machines die CLT Metal Service beschikbaar heeft, is
het bedrijf gespecialiseerd in het maken van middelgrote metaalconstructies (vaak groter dan drie meter).
De bijzonderste machine is de buislasermachine van bijna 45 meter lang. CLT Metal Service is de enige in
Europa die over deze buislasermachine met deze power beschikt. Een andere bijzondere machine die CLT
Metal Service heeft zijn de plaatlasersnijmachine en de grote kantbank die tot 640 ton kan kanten.
Dit gezamenlijk en de hoge mate van nauwkeurigheid maakt het bedrijf uniek.

DOOR EEN PERSONELE VERSCHUIVING IN DE ORGANISATIE
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

tekenaar/programmeur
(m/v, afdeling werkvoorbereiding)

De brug in haar gloriejaren

Bijdrage voor lokaal jeugdcultuurfonds
Gemeente Horst aan de Maas levert met ingang van het schooljaar 2014-2015 een bijdrage van 3.000 euro
aan het jeugdcultuurfonds. Dit fonds maakt het kinderen van ouders met een laag inkomen mogelijk deel te
nemen aan culturele activiteiten.
In Horst aan de Maas is al het
jeugdsportfonds actief dat hetzelfde
doel maar dan op het gebied van
sporten, nastreeft. Gemeente Horst
aan de Maas heeft zich in 2012
aangesloten bij het jeugdsportfonds
en wil nu ook het jeugdcultuurfonds

financieel gaan ondersteunen. Kinderen
die bijvoorbeeld een bijdrage willen
voor het kunnen volgen van blokfluitlessen, kunnen een aanvraag via een
zogenoemde intermediair indienen. Dit
kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook een maatschappelijk werker

of Stichting Leergeld. Dit jaar wordt
onderzocht wie de rol van intermediair gaat vervullen, zodat vanaf 2015
de aanvragen ingediend kunnen
worden.
Voor het jeugdsportfonds zijn in
2013 52 aanvragen goedgekeurd.

TAKEN
• tekeningen aanmaken en beheren voor productie;
• inzetten orders;
• programmeren van de buislasermachine;
• interne inkoop en voorraadbeheer van buis materialen;
• optimaliseren van het buislasersnijproces;
• aanvullen van orders (materialen);
• technische vraagstukken doornemen met de klant.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
• optimalisatie van het productieproces;
• de interne inkopen van buismateriaal;
• de logistieke stroom verwerken middels het ERP-systeem.
COMPETENTIES
• minimaal mbo-niveau;
• 3-D tekenervaring Solid Works;
• teamplayer ;
• geen 8 tot 5 mentaliteit;
• bereid om de nodige opleiding te volgen.
Indien deze functie uw interesse heeft mail dan een sollicitatiebrief met cv naar J.Christiaens@
cltmetalservice.com Voor meer info kunt ook terecht op onze website www.cltmetalservice.
com
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.
De heer J. Christiaens zal uw verdere vragen graag beantwoorden.
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Welkom lief meisje!

Welkom lief ventje!

Geboren op
23 juli 2014

Geboren

Esmee
Dochter en zusje van
Paul, Chanine & Elena
Maricollenweg 29
5971 AS Grubbenvorst

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.
Vaste planten 0.79 euro. Heel groot
assortiment vaste planten, grassen,
bodembedekkers, zeer goede gezonde
mooie volle planten. Zie volledige
prijslijst
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
plantencentrum van den Beuken Meterik.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Lekkere frambozen van de teler. We
hebben nu heerlijke herfstframbozen,
elke dag vers geplukt! Ook producten
zoals jam, siroop e.a. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR, Hegelsom.
Tel. 06 10 72 63 18.
Te koop diverse soorten groenten en
fruit o.a. blauwe bessen, perziken,
mirabellen, snoep- en soeptomaten,
snijbonen, komkommers, knolselderij
enz. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Walk 4 the Roses 7 september.
Doe mee in de strijd tegen kanker.
Schrijf u in via onze website
www.walk4theroses.nl of bel, als u
geen computer hebt het secretariaat
06 46 42 65 50.
Woning te huur in centrum van Lottum,
3 kamers, aparte keuken, badkamer
met bad en wc, garage, tuin, kelder
en grote zolderruimte. Per direct
beschikbaar. Meer informatie via
Lozeman, tel. 077 463 23 41.

Op 8 augustus 2014 gaan wij

Freek Sanders &
Chantal van Dijck
trouwen!
We geven elkaar het ja-woord
om 14.00 uur in het
gemeentehuis van Horst.
U bent van harte welkom
op de receptie
van 19.00 tot 20.00 uur
in de feesttent gelegen
aan Het Erf in Sevenum.

Thor

25 juli 2014
Zoon en broertje van:
Sven van der Heijden en
Davita van Leeuwen
Isabel
Zilverschoon 18,
5975 TE Sevenum

T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
hooimachine-hark-maaier-mesttankweisleep-ploeg-maiszaaimachinetractor enz. en vee/paardentrailer
06 19 07 69 59.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52
Te huur woonhuis in Broekhuizen.
Direct aanvaardbaar. 4 slaapkamers,
grote woonkamer, garage, tuin.
Tel. 077 463 13 68.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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
Te koop gevraagd perceeltje grond,
3000 tot 5000m² gelegen aan de
verharde weg regio Sevenum-MeterikAmerica-Hegelsom. Tel. 06 10 91 60 47.
Te koop pruimen (Mirabellen),
Horst. Tel. 077 398 30 47.
Blauw kinderschoentje (merk
Shoosme) in Horst centrum verloren.
Tel. 077 850 91 19 (na 18.00 uur).
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.


Geboren

Romee

27 juli 2014
Dochter van
Roy Christiaens en
Rochelle Boudewijns
Zusje van Reshem
Kuilveld 10
5971 DC Grubbenvorst
Apparatuur voor uw feest!
Heeft u licht- of geluidsapparatuur voor
uw feest nodig en heeft u een klein
budget? Luidsprekers al te huur vanaf
50 euro. Mail naar info@sonoverhuur.nl
of bel 06 13 64 01 81.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Verloren/gestolen in centrum Horst
zwarte LG gsm. Tel. 077 850 91 19.
Te koop blauwe bessen, tevens
zelf plukken. P. Kusters, Niesweg 5
Hegelsom. Tel. 06 58 86 32 52.
Te ruil gevraagd: mooi appartement
met lift centrum Horst voor huis met
garage in Horst. Tel. 06 10 60 58 83.
Te koop scootmobiel.
Tel. 06 10 79 91 51.
’t Winkeltje. Mega zomer uitverkoop
voor de echte slimmerikken. Vanaf
vrijdag 1 t/m vrijdag 15.08.2014 is er
30% korting op onze huidige zomercollectie kleding/schoenen. 30% korting
op reeds superprijsjes. Welkom.

Volop zomer in onze winkel!
Zomerse kleding nodig? Dan bent u
bij ons aan het juiste adres! U krijgt
op één artikel naar keuze 50% korting!
Dus kom snel langs bij:
Second Life Exclusive Hoofdstr. 23 Horst!
Vr 10-20 uur/ za 11-17 uur!
Wie heeft zondag 27 juli met
Melderslose Kermis mijn mountainbike meegenomen?
Rob: 06 50 65 03 70.
Te koop 400 m. afrastering turbo
stroomlint 40mm. en 200 m stroomkoord voor paarden/pony wei.
Tevens 40 kunststof piket palen 100cm.
z.g.a.n Tel. 06 12 91 79 86.
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

Nieuwe trouwlocatie
aangewezen
Hoeve Rosa in Sevenum is door gemeente Horst aan de Maas
aangewezen als trouwlocatie. Voortaan kunnen stellen ook daar hun
huwelijk laten sluiten.
De gemeente Horst aan de Maas
telt momenteel zeven externe trouwlocaties, naast de trouwzaal in het
gemeentehuis. Bij grote trouwerijen
kan ook uitgeweken worden naar de
raadszaal. Hoeve Rosa in Sevenum is
onlangs eveneens aangewezen als

trouwlocatie. Eén locatie is intussen
van de lijst afgevoerd. Zorgcentrum La
Providence in Grubbenvorst heeft aangegeven niet meer als trouwlocatie te
willen fungeren. Volgens de manager
van het zorgcentrum is dit bedrijfstechnisch niet meer verantwoord.

‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Beste inbrengklant. Als u niet wenst
deel te nemen aan de 30% aanbieding
van uw ingebrachte kleding dan kunt
u dit bij ons kenbaar maken t/m
01.08.2014. V.a. 18/8 begint de
inname herfst/winter, bedankt.
Gebruikte kleding, maat 36 t/m 42.
Alle kleding is in goede staat. Verkoop
op zaterdag 2 augustus tussen 10.00
uur en 16.00 uur. Ruttenweg 3 Horst.
Aardbeienplanten prei kool pl. Super
kwaliteit aardbeienplanten in pot,
doorworteld, zeer productief, smakelijk
en ziektevrij te telen. Prijs bij grote
partijen 0.29 euro. Plantencentrum van
den Beuken St Jansstr. 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

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

Dag en nacht bereikbaar

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

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

www.theoarts.com

Met de geboorte van Britt op 3 juli verwelkomt deze familie haar
vierde generatie. Superoma Riek Siebers-Thielen (92) uit Horst staat
hier op de foto met oma Ria Goumans-Siebers (59), mama Judith
Hagens-Goumans (31) en de pasgeboren Britt Hagens uit Horst.
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Meer stands op Hiltho
Het aantal aanmeldingen voor deelname aan de Hiltho 2014 is nu al
meer dan de voorgaande editie. Inmiddels hebben zich zo’n 360 bedrijven, organisaties en instellingen ingeschreven voor deelname.
Voor een aantal branches heeft
Depro Beurzen, de organisator van de
beurs, de inschrijving inmiddels
gesloten. De Hiltho in Horst wordt dit
jaar van vrijdag 3 tot en met woensdag
8 oktober georganiseerd. De vorige

editie trok zo’n 55.000 bezoekers.
Ook dit jaar verwacht de organisatie
ongeveer vierhonderd exposanten en
tienduizenden bezoekers voor de beurs
die een oppervlakte van ongeveer
15.000 vierkante meter heeft.

Snoepwinkeltje Horst
Ut Snoephuuske in Horst heeft zaterdag 26 juli voor het eerst haar
deuren geopend in het centrum van Horst. De winkel aan de Kerkstraat
gaat snoep en cadeauartikelen verkopen.
Diana van Helden opende de
winkel, waarmee een jeugddroom in
vervulling is gegaan. Ze springt met
de winkel naar eigen zeggen in een
gat in Horst-centrum, omdat hier

volgens haar nog geen snoepwinkel
aanwezig was. “Deze branche trek me
zeer omdat ik hier mijn creativiteit in
kwijt kan”, aldus de winkeleigenaresse.

Woningen Meerlo
en Melderslo klaar
De huurders van vier nieuwe huurwoningen aan de Dorpbroekstraat
in Meerlo Meerlo en de acht huurwoningen aan de Meester Nellenstraat
in Melderslo hebben onlangs de sleutel gekregen.
Woningcorporatie Woonwenz
heeft in elf maanden de huurwoningen in beide kernen opgeleverd.
Vanwege het faillissement van de
vorige aannemer, in augustus vorig
jaar, heeft de bouw enkele maanden
vertraging opgelopen. De huidige
aannemer Janssen de Jong Bouw Zuid
heeft, mede dankzij de zachte winter,
de woningen voor de bouwvak
kunnen opleveren. De woningen zijn

allemaal verhuurd. Gemeente Horst
aan de Maas en Woonwenz sloten in
maart 2012 een samenwerkingsovereenkomst om de regionale woningmarkt te ondersteunen. De twee
locaties in Meerlo en Melderslo waren
voor Woonwenz pilotprojecten.
Momenteel wordt de woningmarkt in
Horst aan de Maas met woningcorporatie Wonen Limburg en gemeente
Horst aan de Maas nog onderzocht.

Aardbeienland
tweede leukste uitje
Het Aardbeienland in Horst is volgens het radioprogramma
Eenvandaag één van de leukste uitjes in het land. Bezoekers waarderen
het park gemiddeld met een cijfer 8,3.
De verslaggevers van het
radioprogramma Eenvandaag
bezoeken tijdens de zomervakantie
diverse attracties in Nederland.
Zij willen zo laten zien dat er nog
meer te beleven is in ons land,
behalve de Efteling en her
Rijksmuseum. Onlangs ging de

verslaggever van het programma op
bezoek bij Het Aardbeienland in
Horst. Eigenaar Hay Soberjé leidde
hem rond. Het park staat op de
tweede plaats in de lijst van leukste
uitjes. Het Elvis Museum in
Culemborg staat met een 8,5 op de
eerste plek.

Openlucht
bioscoopavonden
De Lange Horst is druk met een nieuw concept waarbij films worden
vertoond op het terras voor het café. Zij wil sociale media-gebruikers
eenmaal in de maand uit drie films laten kiezen.
Onlangs peilde De Lange Horst
wat zijn bezoekers van openlucht bioscoopavonden op vrijdag- of zaterdagavonden vinden. “Het animo was
groot. Afgelopen zomer hebben we
zoiets al eenmalig opgezet. Nu willen
we het iets kleinschaliger aanpakken
door het te beperken tot een inflatable
scherm op ons terras”, aldus pr-medewerker Jannis van den Heuvel. “We

willen iedere maand een film
gerelateerd aan het uitgaansthema
vertonen. Bij een thema als Dierentuin
krijgen onze volgers bijvoorbeeld de
keuze uit junglefilms.” Van den Heuvel
geeft aan het concept ook in de
winter voort te willen zetten. “Tijdens
kerst willen we bijvoorbeeld een
kerstfilm tonen en ontbreken heaters,
dekentjes en chocomel niet.”

Chiropractie voor dieren
Dierenarts en chiropractor Mariska Martens is vanaf augustus verschillende dagen per week in een dierenspeciaalzaak in Horst aanwezig om dieren te helpen. Martens: “Chiropractie wordt vaak bottenkraken genoemd,
maar dat is niet helemaal juist. Met chiropractie worden gewrichten van dieren niet gekraakt, maar met manuele
technieken soepel gemaakt. De meeste dieren vinden deze behandeling heel fijn.”
Chiropractie bij dieren is nog niet zo
bekend in Nederland, maar wint
volgens Martens wel snel terrein.
“Dieren vinden het vaak heerlijk. In het
verleden hield het bij dieren na
pijnstillers op, maar door de chiropractie kunnen dieren, net als mensen, ook
verder geholpen worden.” Als dieren
last hebben van vastzittende gewrichten, kan de eigenaar het volgens
Martens vaak ook zien. “Als honden
pijnlijke gewrichten hebben, komen ze
vaak moeilijk uit hun mand.”
Martens heeft zich gespecialiseerd
in chiropratie bij honden, katten en
paarden. Ze vertelt: “Vooral honden
met een lange rug, hebben vaker last
van de rug.” Volgens haar is het niet
lastig dat dieren niet kunnen aangeven waar hun pijn zit. “Het is juist een
voordeel dat dieren niet praten. Dan
moet ik echt zelf voelen waar het probleem zit. Op die manier kan ik het dier
veel beter behandelen. Ik kijk welke
bewegingen mogelijk zijn en vind dan
de zwakke plek.”

Van zijn pijn verlossen
“In de praktijk behandel ik vaak
dieren met rugklachten, artrose of blessures. Daarnaast kan chiropractie inge-

zet worden om blessures te voorkomen, denk aan honden of paarden die
in de sport ingezet worden.” Volgens
haar worden tijdens een chiropractiebehandeling de gewrichten in de wervelkolom van een dier met de handen
behandeld. “Ik kijk de wervel na door
te voelen en als ik ergens een blokkade
tegenkom, geef ik snelle impulsen,
waardoor een dier van zijn pijn verlost

kan worden”, vertelt de dierenarts en
chiropractor.
Bij dierenspeciaalzaak Faunaland
van Grootel zien ze de dienst van
Martens als een verlengstuk van de
winkel. Mensen kunnen er een afspraak
maken en vervolgens wordt dit besproken met Martens. In het begin zal zij op
afspraak verschijnen, maar later kunnen er vaste dagen worden gekozen.

Opruiming bij;
Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

'Xante'
Eetstoel

In leder, leverbaar
in meerdere kleuren
van 349,-

Nu 299,-!
'Palm'

Eiken castle dressoir
Breedte 225 cm
van 1349,-

Nu 1199,-!

'Ypen'

Eetkamerstoel

In sterke stof, meerdere
kleuren mogelijk.
van 299,-

lzaa n
n
To o d e l l e
m ot 7 0 %
to rting!
ko

Nu 249,-!

'Palm'

Eiken castle
eettafel

In diverse maten.
L220xB100xH76
van 1049,-

Nu 899,-!

08

themavakantie

31
07

Horst aan de Maas in vakantiesferen
De zomervakantie in Horst aan de Maas is begonnen. Nu is het tijd om met vrienden een terrasje te pikken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen. De zomer
staat vaak ook in het teken van op vakantie gaan. Terwijl de een met zijn gezin naar een camping in Zuid-Frankrijk rijdt of met vrienden de beest uit gaat hangen in Kreta,
blijft de ander thuis en geniet in eigen gemeente van de zomerperiode. Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas gaat deze zomer ook op pad en laat zien wat haar inwoners
zoal bezighoudt. Maar ook onderzoeken we wat toeristen zo aantrekt aan onze regio. Voor toeristen en voor de thuisblijvers bieden we daarnaast met Piet Hoebers tips over
het Petranpad en bekijken we bijzondere plekken op deze wandeling.

Aan tafel met een toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke
week een bezoeker van Horst aan de Maas: waarom bezoeken zij onze
gemeente? Deze week: Petra Kruiswijk (48) en Peter Kooiman (52) uit
Huissen. Het tweetal bezoekt camping De Kasteelse Bossen in Melderslo
waar ze geniet van de rust.
Peter vertelt: “We waren op zoek
naar een rustige camping zonder veel
toeters en bellen. De komende twee
weken gaan we hier genieten. Lekker
bij het bos en het water.” Het tweetal
is nog nooit in Horst aan de Maas op
vakantie geweest. Petra: “We hebben
wel een keer op een camping in
Belfeld gestaan. En we zijn verder ook
vaak met Hemelvaart in Limburg en
natuurlijk wel eens tijdens het
aspergeseizoen. We zijn daar nu te laat
voor want het seizoen is al voorbij,
maar we zijn echt gek op asperges.”

Voor de rust
naar Melderslo
Ze ontvangen graag bezoek
tijdens hun verblijf op de camping in
Melderslo. Peter: “Veertien jaar geleden hebben we een vrouw ontmoet
toen we op een camping stonden.
We raakten aan de praat en het klikte
goed. Nu spreken we telkens af dat
ze langskomt als we weer op een

camping staan.” Petra: “Met haar heb
ik al terrasjes gepakt in Horst, dat was
erg gezellig.”

Naar het
Koperslagersmuseum
Peter komt vooral voor zijn rust
naar Melderslo. “Ik ben een echte campinggast. Ik ga zitten in een stoel en
blijf daar lekker in zitten. Je hoeft helemaal niks en dat is fijn.” Daarentegen
vindt Petra het leuk om ook dingen te
ondernemen. “Ik ben gaan winkelen
in Horst. Toen heb ik ook heel Horst
gezien omdat de weg afgesloten was
en de navigatie niet meer wist waar
we heen moesten”, lacht Petra. Ze
vertelt verder: “Mijn dochter is ook op
bezoek gekomen. Toen zijn we samen
naar de carbootsale in de Kasteelse
Bossen geweest. Daar heeft ze veel
Engelse boeken gekocht.”
Toch heeft Peter nog een activiteit staan die hij graag wil ondernemen. “Ik wil graag naar het

Koperslagersmuseum in Horst. Ik ben
op zoek naar iemand die goed met
koper kan werken. Ik heb een ketel

nodig die van koper is, want ik maak
zelf whisky.” De rustzoekers genieten
volop van hun vakantie samen met

de hond en de omgeving valt in de
smaak. Peter: “Ik zou hier wel willen
wonen hoor.”

HALLO en hoije wah
Gedurende de zomervakantie interview HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?

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

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• 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

Op een bankje naast het spoor
zitten moeder Angelique (41) en
dochter Dewi (11) Mossou uit
Hegelsom te wachten. Ze nemen
vandaag de trein naar Eindhoven om
een dagje te gaan winkelen.
Het is niet de eerste keer dat de
dames samen op pad gaan. “Nee, dat
doen we vaker”, zegt Dewi. “Het is niet
verkeerd om je dochter af en toe één
op één aandacht te geven hè”, vindt

Angelique. Als ze gaan winkelen,
gaan de dames altijd met de trein.
“We worden altijd gebracht en weer
opgehaald. Als we terug komen zijn we
helemaal bepakt en bezakt”, vertelt
Angelique. Dochter Dewi moet intussen
lachen.
Beiden vertoeven gemakkelijk een
hele dag in de stad. “Het is een leuke
stad met mooie winkels”, vindt Dewi.
Haar moeder is het er helemaal mee

eens. Op de vraag of ze samen vaker
naar de stad gaan, antwoordt Dewi: “Ja,
een keer per jaar gaan we altijd met
de vriendinnen.” “En de moeders”, vult
Angelique haar dochter aan. In de verte
komt de trein aangereden. “Yes, het is
een dubbeldekker”, roept Dewi. “Dan
wil jij zeker bovenin zitten?” vraagt
Angelique.
Samen stappen ze de trein in, nu
nog met lege handen.
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Het Petranpad:

Van de Elsbeemden tot de Groote Molenbeek
Gemeente Horst aan de Maas is rijk aan wandelpaden. Een van de langste routes in ons gebied is het Petranpad. Deze route is 111 kilometer lang en verbindt alle stukjes natuur tussen de
Maas en de Peel. Landschapsgids Piet Hoebers van IVN De Maasdorpen licht iedere week een etappe van het Petranpad toe. Deze week lopen we in een gebied tussen Helenaveen en Sevenum,
van de Elsbeemden tot de Grote Molenbeek.
De beemdgronden zijn volgens
Hoebers nu niet meer veel waard.
Het gebied waar het ijzeroer
vroeger naar boven werd gehaald, ligt
er nu vredig bij. In de verte grazen
wat koeien. De plek waarop de galg
vroeger stond, is vandaag de dag
verdwenen. Dat komt door de aanleg
van autosnelweg A67. “De grote ver-

De route van deze week voert
wandelaars langs hooilanden, ook wel
beemden genoemd. Aan beide kanten
van de Groote Molenbeek vindt sinds
2005 een sterke natuurontwikkeling
plaats, vertelt Piet. De natte graslanden, broekbossen en moerassen zijn
rijk aan diverse planten en dieren. Er
broeden in het wandelgebied wel 67
verschillende vogelsoorten. “Denk aan
de nachtegaal, de ijsvogel, de waterral
en de bouwborst”, somt Hoebers op.
Hij herinnert zich de Elsbeemden van
vroeger en vergelijkt deze met de
Heesbeemden in Sevenum van nu.
“Zoals de rechthoekige vlakken gras er
daar bij liggen, zo zag het er hier
vroeger ook uit”, zegt hij.
In het gebied van de wandelroute
zijn vroeger veel mensen gestorven.

“Aan de overkant van de Groote
Molenbeek stond vroeger een galg”,
vertelt Hoebers. “De galg stond op een
zandheuveltje langs de oude weg van
Sevenum naar Helden”, zegt hij.

Iedere week weer
opnieuw raak
“Mensen die moorden of heiligschennis pleegden, werden hier
bij de gemeentegrens van Sevenum
opgehangen. In iedere familie in
Sevenum zat wel een iemand die het
heeft moeten ontgelden. Het was
iedere week weer opnieuw raak, tot
de koster in 1637 zelf ter dood werd
veroordeeld”, vertelt Piet. “De koster
had geslachtsgemeenschap gehad in
de kerk. Hij heeft de kerk bestolen en

de vrouwen met wie hij geslachtsgemeenschap had, gevraagd abortus uit
te laten voeren.”
De Groote Molenbeek is volgens
Hoebers bijna nooit met rust gelaten.
In de jaren 30 van de vorige eeuw is
de beek genormaliseerd en later is de
beek weer in zijn oorspronkelijke staat
teruggebracht. “Er is van alles met de
grond onder onze voeten gedaan”,
vertelt Hoebers. ”Vroeger haalden ze
hier ijzeroer uit de grond voor wapens,
gereedschap en spullen voor in huis.
Ook het ijzeroer voor de fundamenten
van de eerste kerken van Sevenum en
Horst zijn hier in de dertiende eeuw
naar boven gehaald om later omgezet
te worden in ijzer”, legt Hoebers uit.
“Dat is ook de reden dat het hier nu
allemaal weiland is geworden.”

ONGEDIERTEBESTRIJDING

HALLO op vakantie

ook voor
wespenbestrijding!

Nicky en Sam Willemsen gingen samen met hun ouders een dagje weg naar Zoutelande in Zeeland.
Met de wind in de haren lazen ze de HALLO op het strand. Sam laat weten: “We hebben een leuke dag gehad
aan het strand. Sinds ik geboren ben komen we op deze plek, alleen de laatste jaren wat minder vaak. Toch
vind ik het nog steeds leuk om hier te komen en om in de zee te zwemen.”

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

anderingen in de Elsbeemden maken
dit gebied nu tot een interessant
wandelgebied”, vindt Hoebers. “Na de
herinrichting van dit landschap is hier
zelfs nog een zeldzame greppelsprinkhaan gevonden. De natuur tijdens de
wandeling is iets minder wild, maar
daarom niet minder mooi en interessant”, besluit Hoebers.

10

sport

31
07

Finale jeu de boulestoernooi Horst

Ponyconcours Melderslo
Rijvereniging en ponyclub De Dravertjes uit Melderslo organiseert op zondag 10 augustus een ponyconcours op
het terrein aan de Jaegerweg in Melderslo. Klasses B tot en met Z kunnen zich inschrijven voor dit concours.

Het tiende Poels Meubelen jeu de boulestoernooi is in volle gang.
Maandag heette voorzitter Rops van Jeu de Boules Club Horst de eerste
32 personen welkom op de banen in kasteelpark Ter Horst. Tot en met
zondagmiddag 3 augustus nemen zo’n 170 spelers deel aan het jeu de
boulestoernooi en de jubileumfeestelijkheden.
Jeu de boulesliefhebbers uit 23
dorpen uit de omtrek zijn op het
Horster toernooi afgekomen om hun
kunnen te tonen. Volgens de
organisatie spelen de gezelligheid en
sportiviteit hierbij ook een belangrijke
rol. “Het sociaal contact, iedere keer
spelen met een ander en tegen twee
tegenstanders is een leuke bezigheid.
Winnen is ook belangrijk, maar niet
de hoofdmoot”, aldus de organisatie.
“Iedereen wil graag de mooie Jan
Poels-trofee mee naar huis nemen,
maar er kan maar één persoon
winnen. We wachten rustig af hoe de
stand vrijdagavond is, dan worden de
32 beste spelers of speelsters
uitgenodigd om zondagmiddag de
finale te spelen.” Om 13.00 uur gaat
de strijd opnieuw beginnen. De
organisatie verwacht rond 17.00 uur

klaar te zijn met de wedstrijden,
waarna wethouder Ger van Rensch
aanwezig zal zijn om de wisselbokaal
uit te reiken aan de winnaar of
winnares. Daarnaast is er een attentie
voor alle deelnemers aan de finale.
Volgens de organisatie wordt het
toernooi steeds spannender. “Op de
banen wordt de laatste dagen volop
gespeculeerd wie dit jaar de winnaar
zal zijn. Dit is echter nooit voorop te
zeggen. Vandaag heb je een goede
dag en morgen is het weer heel
anders. Over het algemeen komen de
beste mensen boven in de lijst. Maar
goede spelers komen er ieder jaar
steeds meer.”
Publiek is van harte welkom op
de banen, gelegen bij de kantine
van de scheidsrechtersvereniging.
Toegang is gratis.

Pulse Miniorentoernooi
RKsv Wittenhorst en de jeugdopleiding van PSV organiseren op
zaterdag 16 augustus voor de elfde keer het Pulse Miniorentoernooi voor
de E-jeugd op sportpark Ter Horst in Horst.

Rijvereniging en ponyclub De
Dravertjes is een kleine vereniging
met dertig leden, waarvan zestien
rijdende leden. Sraar Theeuwen,
voorzitter van De Dravertjes: ”Het is
acht jaar geleden dat we een concours
hebben georganiseerd. Ook voor
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kleine verenigingen is het leuk om een
concours te kunnen organiseren. Door
de grote betrokkenheid van de vele
vrijwilligers en sponsoren lukt ons dit
zelfs in de vakantietijd. Het Limburgs
kampioenschap vindt het laatste
weekend van de vakantie plaats.

Omdat voor die tijd in Noord-Limburg
geen concoursen meer gepland staan,
is het concours in Melderslo een
laatste kans om je voor te bereiden.
We gaan er als organisatie dan ook
vanuit dat veel ruiters hiervan gebruik
gaan maken.”

winkel&bedrijf
nieuws

17
01

A d ve r to r i a l

Het team uit Horst aan de Maas
is samengesteld uit een selectie van
spelers van de diverse voetbalverenigingen uit de gemeente Horst
aan de Maas. Hay Emonts van RKsv
Wittenhorst legt uit: “De talenten uit
de regio zullen een onvergetelijke
dag beleven door te voetballen tegen
leeftijdgenootjes uit binnen- en buitenland.” Het selectieteam bestaat uit
spelertjes van Sparta ’18 uit Sevenum,
RKSV Melderslo, VV Hegelsom,

RKSV Meterik, GFC ’33 uit Grubbenvorst en RKsv Wittenhorst. Onder
andere PSV, Feyenoord, VVV Venlo en
Roda JC sturen een afvaardiging naar
het toernooi, maar ook Belgische
teams van bijvoorbeeld Club Brugge
en Racing Genk, Duitse teams van
Schalke ’04 en Bayer Leverkusen en
zelfs een Engels team doen mee.
Om 09.30 uur stellen de teams
zich onder begeleiding van PSVmascotte Phoxy voor aan het publiek.

Horst aan de Maas komt massaal
naar anco lifestyle centre
Anco lifestyle center lanceerde een paar weken geleden de nieuwe Milon Cirkel. Sindsdien staat de
telefoon roodgloeiend en zijn de leden en nieuwe bezoekers erg enthousiast over deze nieuwe aanwinst.

Dominique Janssen
Europees kampioen
Dominique Janssen (19) uit Horst is zondag 27 juli in Noorwegen
Europees kampioen voetbal geworden met Oranje Onder 19. De 1-0 voorsprong in de finale op Spanje was voldoende voor de felbegeerde beker.
Dominique geeft aan dat haar team
slechts één doel heeft gehad gedurende het EK. “En dat was om Europees
kampioen te worden. In het begin van
het EK had ik nogal veel aan mijn
hoofd, dus daar heb ik wel even moeite
mee gehad. Uiteindelijk heb ik alles
van me af kunnen zetten en heb ik met
volle teugen van deze mooie ervaring
kunnen genieten. Ik heb geprobeerd
mijn verantwoordelijkheden te nemen
en het team een beetje op sleeptouw
te nemen”, vertelt Dominique. Een
overwinning op Spanje sloot ze dan ook
niet uit. “We hadden er zeker vertrouwen in dat we ook de finale tegen
Spanje konden winnen. En dat hebben
we gedaan”, aldus de zelfverzekerde
voetbalster. Op het moment dat het
laatste fluitsignaal in de finale klonk,
realiseerde Dominique zich nog niet
helemaal dat ze het EK had gewonnen.
“Ik voelde ongeloof. Ik kon niet

beseffen dat ik mezelf Europees
kampioen mocht noemen. Het hele
team en de staf ontploften. We werden
helemaal gek. Dat was echt supermooi
om mee te maken”, aldus Dominique.
“Na de wedstrijd hebben we een
erehaag gevormd voor de Spanjaarden.
Vervolgens mochten we zelf richting
het bordes om met trots de beker in de
lucht te houden. Daarna hebben we
natuurlijk nog een feestje op het veld
gevierd en de meegereisde fans
bedankt.”
Momenteel speelt Dominique in
de Duitse Bundesliga voor SGS Essen.
Afgelopen seizoen speelde ze voor het
eerst met de vrouwen. “In het verleden
heb ik weleens gezegd dat ik het EK
graag zou winnen. Natuurlijk wil ik nu
nog meer finales spelen én winnen. Dat
is waar je het allemaal voor doet, waar
je zo hard voor traint en waar je zoveel
voor laat”, besluit Janssen.

“We wisten wel dat we iets unieks in huis gehaald
hadden op het gebied van afslanken. En natuurlijk weet
je dat overgewicht voor vele mensen een hardnekkig
probleem is. Maar deze opkomst hadden we niet
verwacht. Onze agenda staat helemaal vol en de leden
zijn razend enthousiast”, aldus Patrick Bierens van anco
lifestyle centre.
Ook de heer Linders uit Horst maakte kennis met de
Milon Cirkel: “Het is ideaal. Ik hoef geen gewichten of
zittingen in te stellen, dat doen de toestellen automatisch.
En omdat ik steeds per minuut een ander toestel moet
doen, is het afwisselend en leuk. En ik voel me beter dan
ooit tevoren.”
Anco lifestyle centre heeft wegens de enorme toeloop
de kennismakingsaanbieding verlengd tot 1 september.
U kunt een afspraak maken via 077 398 35 53.
Vanwege de grote toeloop dient u voor de eerste afspraak
rekening te houden met enige wachttijd.
Kijk voor meer informatie op www.ancolifestylecentre.nl

Interessante
kennismakingsaanbieding
Iedereen die kiest voor de Milon Cirkel, heeft
een niet tevreden – geld terug garantie. Bevalt het u
binnen de eerste drie maanden niet en heeft u wel
minimaal 20 keer getraind volgens de aanwijzingen
van de instructeurs, dan krijgt u uw geld terug.
Resultaatgarantie dus!

Venrayseweg 114, 5961 AJ Horst, tel. 077 - 398 35 53
www.ancolifestylecentre.nl
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Molengatweg/Molenveldweg en Americaanseweg/Oude Peeldijk/Hofweg

Inloopbijeenkomst
wegenonderhoud

De gemeente Horst aan de Maas gaat groot onderhoud uitvoeren op de Molengatweg, Molenveldweg
en Americaanseweg/Oude Peeldijk/Hofweg. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding en het aanbrengen van grasbetonstenen langs de weg.
Indien u meer informatie wenst over de inhoud
van de werkzaamheden, dan kunt u een persoonlijke toelichting krijgen over de werkzaamheden.
Er wordt een inloopbijeenkomst specifiek voor
deze werkzaamheden gehouden op
woensdag 20 augustus 2014.
De inloopavond wordt in de fractiekamer
gehouden. Hiervoor moet u de ingang aan de
achterzijde (bij de Librije) van het gemeentehuis
gebruiken.

Voor vragen en informatie over de
Molengatweg/Molenveldweg
Deze inloopavond start om 19.00 uur en eindigt
om 20.00 uur.
Voor vragen en informatie over de
Americaanseweg/Oude Peeldijk/ Hofweg
Deze inloopavond start om 20.15 uur en eindigt
om 21.15 uur.
Tijdens genoemde tijdstippen zijn medewerkers
van de gemeente Horst aan de Maas aanwezig
om u een toelichting te geven op de inhoud van
de werkzaamheden, de fasering, de verkeersmaatregelen en al uw overige vragen.

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

Enthousiasme en betrokkenheid
vormen de basis
vernieuwing De Wilg

Ontwikkelingen ’t Gasthoês
De gemeente krijgt regelmatig vragen over de ontwikkelingen die ruim een jaar geleden zijn
ingezet rondom ’t Gasthoês. Daarom geven we in dit artikel een toelichting over het verloop
van de onderzoeksopdracht naar een betere exploitatie van ons sociaal cultureel centrum.
Daarbij kijken we wat nodig is om ons Gasthoês weer ’t bruisende centrum te laten zijn
voor kunst, cultuur, muziek, educatie en ontspanning.
Het onderzoek is afgerond en de resultaten
zijn bemoedigend. Het is mogelijk dat we ’t
Gasthoês opnieuw leven in blazen en tegelijk
voorzien van een betere exploitatie. Daarvoor
is het wel nodig dat er een nieuwe en bijzondere opzet komt, waarbij we ook het aantal
huurders en gebruikers laten toenemen.
Tegelijk met het onderzoek hebben we gesprekken gevoerd met diverse mogelijke samenwerkingspartners waaronder de initiatiefnemers van Herberg de Troost. Ook hebben
we gesproken met verschillende verenigingen
en gebruikers van ’t Gasthoês om te peilen of
er belangstelling is voor een nieuwe opzet.
Uitgangspunt is dat ’t Gasthoês als centrum voor
kunst en cultuur ook de huiskamer is en blijft voor
onze verenigingen en voor activiteiten gericht
op educatie en ontspanning. De mogelijkheid
voor onze inwoners om elkaar te ontmoeten, zal
zeker ook een goede plek krijgen in ’t Gasthoês.

Daaraan is, met een groeiende groep ouderen in
onze samenleving, zeker behoefte. In september gaan de Raad en het college opnieuw en
vooralsnog vertrouwelijk met elkaar in gesprek
over het uitgevoerde onderzoek en de stappen voor het vervolg. Ook zullen wij opnieuw
in gesprek gaan met betrokken groepen en
verenigingen, die ons hebben aangegeven dat
zij van de ontwikkelingen op de hoogte willen
blijven. Tenslotte zullen wij de gesprekken met de
provincie voortzetten. De provincie heeft ons laten weten belangstelling te hebben en overweegt
de ontwikkeling van ’t Gasthoês te ondersteunen.
Daarbij zijn bevorderen van cultuurvernieuwing,
leefbaarheid en de economische en toeristische
waarde van provincie en regio belangrijk.
Wilt u de ontwikkelingen blijven volgen raadpleeg
dan onze website: www.horstaandemaas.nl
onder de rubriek ‘voor inwoners’.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Lorbaan 17
Broekhuizen
Veerweg 13b
Broekhuizenvorst
Broekhuizerweg 4
Gemeente Horst aan de Maas
Aanwijzing / intrekking
trouwlocatie

Grubbenvorst
Kloosterstraat 14
Broekeindweg 12
Diverse percelen in
Grubbenvorst
Past. Tijssenstraat 18a
Sevenumseweg 10
Horst
Kreuzelweg 33
Horst sectie m, NR. 452
Korverstraat 14
Afhangweg 6a en 6b
Dijkerheideweg 18

Tienrayseweg 4a
Kranestraat 53
Dijkerheideweg 18
Kronenberg
De Hees 44
Lottum
Hombergweg ongenummerd
Meterik
Speulhofsbaan 7a
Meteriksveld

“Toen het Greenteam van de dorpsraad
Kronenberg het centrum van Kronenberg
en Den Bunder had opgeknapt, trokken de
bewoners van De Wilg aan de bel.
Zij vonden dat hun woonerf ook wel een
opknapbeurt kon gebruiken. Die vraag
vormde het startpunt voor een bijzonder
project.” Een project waarover we spreken
met Jan Philipsen, lid van de dorpsraad.
Goedkeuring met één eis
“De bewoners van De Wilg hebben hun
wensen over de aanpassingen van hun
woonerf aan ons kenbaar gemaakt. Wij zijn
daarmee naar de gemeente gestapt. Na enig
overleg tussen de dorpsraad en gemeente is
toestemming gegeven voor de aanpassing van
het woonerf. Tevens kregen we een financiële
bijdrage van de gemeente. De gemeente
had wel een ‘eis’ aan de buurtbewoners:
ze mochten het woonerf naar eigen inzicht
inrichten, maar ze moeten alle werkzaamheden
en het onderhoud zelf uitvoeren.”
NLDOET Dag
De financiële ondersteuning van de gemeente
was niet voldoende. “We hebben toen als
dorpsraad het project bij NLDoet aangemeld.
Die organisatie reageerde positief en zette
daarmee de signalen op groen. Het doel was
op de dag van NLDoet, 22 maart het nieuwe
‘gezicht’ van het woonerf te onthullen. De
bewoners zijn direct aan de slag gegaan met

Vacature

de klus. Ze hebben alles gesloopt, opnieuw
ingericht en aangeplant.
Als dorpsraad konden we met een goed gevoel
op een afstandje toekijken, want je merkte aan
het enthousiasme van de mensen dat het goed
zou komen.”
Enthousiasme en betrokkenheid
Zaterdag 22 maart was het zover. Bijna alle
bewoners stonden om 9.00 uur klaar om de
klus af te ronden. Hoewel het weer niet echt
meehielp, werd het een prachtige dag. Iedereen
kreeg een taak en ging aan de slag. “Het
was werkelijk mooi om te zien hoe iedereen
bezig was. Terwijl een aantal mensen de
bestrating aanpakte, waren anderen al bezig
met de nieuwe aanplant.” Met resultaat: om
16.00 had De Wilg het plein dat aansluit bij
de wensen van de bewoners. De volgende
klus die de bewoners moeten zien te klaren,
is het onderhouden van het plein. “Gezien de
betrokkenheid en het enthousiasme waarmee
de bewoners aan de slag zijn gegaan, verwacht
ik daar geen problemen mee. Het mooie van dit
project is dat je ziet dat wanneer je de bewoners
verantwoordelijkheid geeft, het project ook snel
en goed van de grond komt. Anderen zien het
succes van De Wilg en willen nu ook zelf hun
wijk, straat of plein aanpakken. Ik antwoord dan:
“Als je iets wil realiseren, laat het de dorpsraad
dan weten.” We bekijken wat en hoe we
invulling kunnen geven aan het project en hoe
het mogelijk is het project te realiseren.”

We zoeken een nieuwe conciërge voor de gymzaal in Hegelsom.
Woon je in Hegelsom en lijkt je dit iets? Reageer dan uiterlijk 15 augustus.
Kijk voor meer informatie op onze website www.horstaandemaas.nl
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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.

Piet van den Beuken

s
’
e
k
o
J

Hij is al 44 jaar getrouwd met zijn vrouw Door en zet zich in voor zijn
medemens. Hij is vrijwilliger bij ouderdagbesteding Vorster Hand in
Sevenum. Ook is hij zeer geïnteresseerd in musea en antiek. Deze week is
Piet van den Beuken (68) uit Kronenberg geplukt.

recept

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

Koude
aardbeiensoep
met basilicum
Benodigdheden:
· 600 gram verse
Elianny-aardbeien
· 30 gram poedersuiker
· 5 blaadjes verse basilicum
· versgemalen zwarte peper
· scheutje cognac of likeur
Voor de garnituur:
· 4 takjes mint
· 4 bolletjes vanille-ijs
· 4 krokante amandelkoekjes

Bereiding:
•W
 as de aardbeien, laat ze goed
uitlekken en verwijder daarna de
kroontjes;
•h
 oud 16 aardbeien apart voor de
garnering van het bord;
• s nijd de andere aardbeien door de
helft;
•p
 ureer de aardbeien met suiker,
azijn en de blaadjes basilicum in
een blender;
• v oeg naar smaak versgemalen
zwarte peper en een scheutje
cognac of likeur toe;
•b
 ewaar de soep koel tot het
moment van opdienen;
• v erdeel de aardbeiensoep over vier
diepe borden;
• s chep een bolletje vanille-ijs in het
midden van de soep en leg er drie
aardbeien rond.
•G
 arneer de soep met een takje
mint en een krokant koekje.

Eet u smakelijk!

Joke

Dit recept wordt u aangeboden door
Het Aardbeienland in Horst.

Een grote hobby van Piet en zijn
vrouw is het bezoeken van musea.
“We gaan alle musea samen af. Iedere
vakantie gaan we ergens heen.
Zo zijn we naar het Rijksmuseum
in Amsterdam en het Kröller-Müller
Museum geweest, maar ook een
museum over bouwkunst bezoeken
we, echt van alles. Als we samen naar
een museum gaan, gaan we wel onze
eigen weg. We gaan ook vaak naar de
wat kleinere musea. Hier kom je dan
ook al snel in gesprek met de eigenaar.
Dat vind ik eigenlijk het leukste aan
het bezoek. Zo waren we een keer in
een streekmuseum waar ik in gesprek
raakte met de eigenaresse. Thuis had
ik nog een doos missaals staan die ze
wel graag wilde voor in het museum.
Dit zijn boeken waaruit de mis wordt
voorgelezen. Die heb ik haar toen
beloofd. Op een dag ging ik terug om
ze te brengen. Ze was verbaasd dat ik
de missaals kwam brengen. Meestal
kwam er nooit iets van beloftes terecht,
zei ze.”
Ook kijkt het stel graag naar Tussen
Kunst en Kitsch: “Het is echt mijn favoriete programma, we kijken het elke
week samen. We schatten ook vaak
mee en meestal zitten we aardig in de
buurt. Dat geeft dan weer een extra
dimensie aan het programma.”

Klikgebit en Kunstgebit

Voor de soep:

· 2 eetlepels wijnazijn

liger zijn in de zorg. Mannen beoordelen dingen op een andere manier dan
vrouwen doen.”
Piet vult zijn vrijwilligerswerk, sinds
hij een hartinfarct heeft gehad, op een
andere manier in. “Ik ervoer mijn vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem niet
meer als prettig. Ik zat niet lekker in
mijn vel dus ik kon daar niet meer mee
doorgaan. Toen heb ik een jaartje rust
genomen. Tijdens het lezen van dorpsblaadje ’t Klökske zag ik een advertentie waarin zorgboerderij Vorster Hand
een oproep deed. Via deze weg ben ik
daar vrijwilliger geworden. Inmiddels
ben ik al vier jaar vrijwilliger en ik vind
het erg leuk. Je gaat kaarten met de
mensen of speelt een potje rummikub.
Ik ga er twee keer in de week op mijn
solex naar toe. Je wordt er gewaardeerd en dat geeft een goed gevoel.”
Piet heeft zich lange tijd bezig
gehouden met het repareren van meubels, vooral stoelen. “Ik hou van oude
ambachten. Ik ben een echte houtman. Zo heb ik lange tijd oude stoelen
opgeknapt en matte ik stoelzittingen.
Dit deed ik zowel in de stijl die biezen
heet, maar ook in de webbing-stijl.
Het waren niet altijd rieten stoelen
die ik repareerde. Zo heb ik een keer
een wiegje hersteld, dat was echt een
uitdaging.”

U kunt bij ons terecht voor:
Piet is een druk baasje en heeft
altijd een leidende functie in de bouw
gehad, maar geniet nu vooral van zijn
vrije tijd. Dit doet hij samen met zijn
vrouw Door waarmee hij drie kinderen
heeft. Daarnaast komen de kleinkinderen Flip (5), Tieme (11) en Bente (13)
vaak op bezoek. De rest van zijn tijd
besteedt de rasechte Kronenberger aan
zijn talloze hobby’s en vrijwilligerswerk.
Piet is zeven jaar vrijwilliger geweest
bij stichting De Zonnebloem. “Daar ging

ik bij mensen op bezoek en maakte ik
een praatje met ze of ondernam ik een
andere activiteit met ze. Mijn nichtje
zat toen in het bestuur daar en vroeg
of ik in het bestuur wilde komen versterken. Ik had toen net een hartinfarct
gehad en hierdoor werd de ambitie
voor een bestuursfunctie minder. Maar
vrijwilligerswerk leek me wel erg leuk.
Ik heb een cursus gevolgd over de
beginselen van hulpvaardigheid. Er zijn
niet zo heel veel mannen die vrijwil-

PUZZEL

Sudoku

> 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

Dames en herenmode • Ondergoed (‘beeren’) • Sokken

Alle zomerkleding
!
eekprijsjes
e wvoor
gaat nu de
van
atstuit
Ladeur
5, 10, 15 en 20 euro

*

*(m.u.v. nieuwe collectie)

PAK UW KANS!
Pastoor Vullinghsstraat 21, Sevenum
Tel. 077 - 467 05 20
www.licofashion.nl
Sieraden • Horloges • Sjaals • Tassen • Riemen

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.

9

6

4

8

9
8

1

3

2

3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

1
2

9

9

6

8

8

9

1

2

6

5

3

7

2

1

3

4

7

5

9

8

6

7

5

6

3

8

9

1

4

2

8

4

2

5

9

3

7

6

1

6

7

3

6

7

8

1

2

4

5

9

7

5

9

1

6

4

7

8

2

3

8

6

3

4

7

5

1

2

9

8

1

1

2

5

9

3

8

6

7

4

9

7

8

2

6

4

3

1

5

1
1
6

3

2

3

4
6

EEK

VOOR DEZE W

Oplossing vorige week:
4

6

INGEN

D
ONZE AANBIE

cordon bleu

v/h scharrelvarken

pittige rundreepjes
boeren gehaktrol

100 gram € 1,25
100 gram € 1,95
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Wat
zeg je?

Wat is een goede invulling voor (deels) lege kerkgebouwen?

‘Alles kan, als de kerk maar
in zijn waarde wordt gelaten’

Steeds vaker kampen kerken met teruglopende aantallen kerkgangers
en hoge kosten van onderhoud en exploitatie. Inwoners van Horst aan de
Maas zien de gebouwen graag omgebouwd tot multifunctionele
gebouwen waar ook verenigingen gebruik van kunnen maken.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Top 3
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idee. Daarnaast ziet 15 procent
opties zijn mogelijk, zolang de kerk
wel iets in
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“Dat is het probleem van de een bedrijwaarde wordt
Weer een andere stemmer is
venverzagelaten”, vindt
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het dorp behoefte
ondervraagden.
Stoppen met in ieder dorp de kerk
Daarentegen vindt 18 procent alle
akoestiek”
aan heeft”, oppert
Twee derde
koste wat kost behouden.”
ideeën niks. Zij vinden dat de kerk te
iemand. “Of maak
van de inwoners
Voor meer resultaten of aanmelden
allen tijden behouden moet blijven.
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er een indoor speel- “Bepaalde kerken moeten blijven”,
van Horst aan de
voor de volgende enquête, kijk op
Maas ziet er wel iets in om kerkgebou- tuin van.” Een locatie voor cultuuruitin- vindt de één. Een ander sluit hierbij
www.tiphorstaandemaas.nl
gen zoals theater of muziek, zien veel
wen zo in te richten dat verenigingen
aan: “Monumentale kerken moeten
Reageren?
mensen ook wel zitten. “Organiseer er altijd behouden blijven.”
er ook mee uit de voeten kunnen.
www.hallohorstaandemaas.nl

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De jeugd heeft de toekomst
Het is zomervakantie en de gemeenteraad vergadert de komende tijd
niet meer. Dit betekent niet dat de politiek helemaal stil ligt. Het beleid
van dit college wordt gewoon uitgevoerd en vaak komt dit niet ten goede
aan de leefbaarheid in onze gemeente.
Denk maar eens aan het fuseren
van sportverenigingen. Natuurlijk kun
je ook goed korfballen of voetballen
in Horst maar de overige aspecten
van een eigen sportclub zoals gezellig
met je vrienden een biertje doen na
de wedstrijd heeft hier waarschijnlijk

opinie 13

onder te lijden.
Of als je na het uitgaan in Horst
weer een lange weg naar huis voor de
boeg hebt en de weg niet goed
zichtbaar is omdat er bijna geen
lantaarnpalen staan. Die zouden de
mooie natuur in onze gemeente geen

goed doen. Vervolgens wordt er wel
een huis gebouwd midden in de natuur
waar verder niemand iets aan heeft
behalve de bewoners.
Dit soort voorbeelden gaan veel
mensen in Horst aan de Maas aan maar
ook zeker de jongeren die er wonen.
ROOD, Jong in de SP zet zich in voor de
leefbaarheid van jongeren in Horst aan
de Maas. Dit doet ROOD niet door lang
en saai te vergaderen. Als dat al eens
gebeurt kan dat ook op een terrasje.

Nee, ROOD doet dat vooral door actief
te zijn. Door in gesprek te gaan met
jongeren komen we erachter wat er
moet veranderen om Horst aan de
Maas nog beter te maken voor
jongeren.
Like ROOD Horst aan de Maas op
Facebook en laat je stem horen, want
de jeugd heeft de toekomst.
Bart Cox,
ROOD Horst aan de Maas

Bespreking Poll week 29

Zonder vaccinatie op reis, kan best
Hoewel uit cijfers van TNS-NIPO blijkt dat een half miljoen Nederlanders
ongevaccineerd op reis gaat naar risicobestemmingen, loopt ruim de helft van
het aantal stemmers op de poll van week 29, 58 procent, liever geen risico.
Zij zorgen ervoor dat zij, voordat ze op reis gaan, de benodigde vaccinaties
hebben gehaald. Wie bijvoorbeeld naar Kroatië, Turkije, Marokko of Egypte
gaat, moet eerst een vaccinatie halen bij de apotheek. Op de website van
GGD Noord-Limburg vind je precies in welke landen je een risico loopt en dus

een of meerdere vaccinaties moet halen. Kleine moeite om dat van tevoren te
regelen.
De rest van de stemmers, 42 procent, loopt liever niet te hard van stapel.
Een vaccinatie kan veel geld kosten en het risico om besmet te raken, is misschien wel heel klein. Daarnaast is een vaccinatie ook niet helemaal zonder
gezondheidsrisico’s. Zij wagen het erop en gaan zonder vaccinaties naar het
buitenland.

Openheid over toekomst Gasthoês is een must
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas heeft onlangs aangegeven dat het onderzoek
naar de exploitatie van ‘t Gasthoês is afgerond. Volgens haar zijn de resultaten
‘bemoedigend’, maar moeten wel een bijzonder concept en aantal huurders
gevonden worden. Ook zijn onder andere gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van Herberg de Troost en verenigingen. Daarnaast wil de gemeente
’t Gasthoês als ontmoetingsruimte, met name voor ouderen, gaan gebruiken.
In september gaan de gemeenteraad en het College van B&W vooralsnog
vertrouwelijk met elkaar in gesprek over het onderzoek en de vervolgstappen.
Waarom is het noodzakelijk om deze gesprekken vertrouwelijk te voeren?

Het project zal uiteindelijk met gemeentegeld gefinancierd worden en geen klein
bedrag gaan kosten. Volledige openheid over de vorderingen lijkt dan ook niet
meer dan gepast. Speel gewoon open kaart. De wethouder geeft daarentegen
aan dat het in het belang van alle partijen is, als de gesprekken die nu lopen in
alle rust kunnen plaatsvinden. Gesprekken met mogelijke huurders zijn natuurlijk
vertrouwelijk en zolang er geen contracten getekend zijn, kan openheid deze
potentiële Gasthoês-gebruikers afschrikken. Ze een beetje privacy geven zodat
het project echt van de grond kan komen, lijkt dan ook een redelijke eis.
Openheid over toekomst Gasthoês is een must. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Er zijn te veel oorlogsmonumenten > eens 29% oneens 71%

Veenmos
De Peelvenen. Inmiddels
een onderwerp van hevige
discussie in onder andere
Griendtsveen, Helenaveen en
Evertsoord. Staatsbosbeheer
wil in opdracht van onder
andere de provincie in de
Mariapeel het veen terugbrengen. Hiervoor moeten bossen
wijken. En dat zien de
Griendtsveners niet zitten.
De ‘oorspronkelijke’ natuur
terugbrengen, dat is een van de
achterliggende gedachten van
het project. Verschillende overheden willen bomen kappen
zodat het gebied natter wordt
en het veenmos uiteindelijk
weer terugkomt, om het in het
kort en onhandig te verwoorden.
Dat willen ze, want nu is er een
‘invasie van exotische plantensoorten’, en dat is uiteraard
onwenselijk.
Ik vind natuur fantastisch en
moedig de meeste natuurprojecten dan ook aan, maar mijn idee
was altijd dat natuur net iets is
als taal: immer in beweging.
Dus ‘terug naar de natuur’?
Dat begrijp ik hier niet helemaal. Kijk, wanneer een
kikkerpoel is vervangen door
een industrieterrein of wanneer
een kabbelend beekje wordt
drooggelegd voor een snelweg,
dan snap ik dat er natuurwaarden verloren zijn gegaan. En dan
begrijp ik dat je die in de
toekomst misschien wilt
herstellen. Maar ik vind
Griendtsveen er nu niet bepaald
schandalig uitzien met haar
weelderige bladerdekken, de
uitgestrekte bossen en kanalen.
Dus de vraag is dan: naar
welke natuur wil je per se terug?
Wat is punt nul? In Nederland
zijn de sporen van de laatste
ijstijd – in de schaal van het
universum gezien nog niet zo
heel lang geleden – soms nog
zichtbaar in het landschap.
Wil je daar ook naar terug? Wie
bepaalt wat het ‘startpunt’ is?
Ja, het veenmos is mooi,
maar ten koste van wat? Voor de
inwoners is dít Griendtsveen
zoals het eruit hoort te zien, al
zolang ze zich kunnen herinneren. Nu zij te horen hebben
gekregen dat een groot deel van
die bomen moet wijken om
‘natuur terug te brengen’, zijn ze
daarover not amused, om het
maar in goed Nederlands te
zeggen. Voor het behoud van
hun natuur gaan ze zich hardmaken. Dat is hún natuur.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Tygo uit Sevenum heeft hoofdrol in
Nederlandse film
moet Wim onder in de kelder van het
Tygo Bussemakers (9) uit Sevenum zit midden in de opnames van de Nederlandse film Apenstreken met aap
weeshuis werken in een illegale
noot mies. Hij speelt een van de hoofdrollen in de allereerste Nederlandse 3D-familiefilm. Tygo, die nooit eerder
acteerles heeft gehad of bij een toneelvereniging heeft gezeten, is duidelijk: “Ik vind acteren gewoon leuk en cool.” bezemfabriek. “Ik word in het weeshuis
mishandeld en helemaal uitgebuit en
daarom wil ik ontsnappen. Jet, een
meisje van een boerderij in de buurt,
helpt mij daarmee.”
Voor de hoofdrol in de film deed
Tygo een heel weekend audities in Den
Bosch. “Ik kreeg telkens te horen of
ik door was. Eigenlijk deed ik auditie
voor meerdere rollen, maar ze wilde
me hebben voor de hoofdrol van Wim”,
zegt hij met een grote grijns op zijn
gezicht. Het is wel duidelijk dat de
jonge Sevenummer niet verlegen is.
“Ik heb ook al in andere films, zoals
Glück auf en Pijnstillers, gespeeld. En
in reclames ook. Ken je die spot van
Zalando?”, vraagt hij. Daarmee doelt hij
op de voorjaarspot van dit jaar.
“Dat jongetje ben ik ook. Voor die
opnames mocht ik naar Zuid-Afrika.”
Het leuke aan acteren vindt Tygo
het leren kennen van nieuwe mensen en nieuwe plaatsen. “Ik weet nu
veel meer plaatsen op de kaart aan te
wijzen”, zegt hij wijs. Iedere dag leert
Tygo in zijn rol als Wim
hij netjes zijn teksten. Anders dan Wim
in de film is hij in het echte leven wel
naar school te gaan”, zegt de jonge
negentiende eeuw en woont in een
Tygo is zelf pas 9 jaar oud, maar
braaf. In de film haalt hij allerlei katacteur. In de negentiende eeuw
kruipt voor zijn rol in de film in de huid weeshuis. “Ik ben een jongen die in
11
tenkwaad uit. “De leukste scène in de
bestond er geen
leerplicht. Daarom
een weeshuis woont en ervan droomt
van de 10-jarige Wim. Wim leeft in de
08
film vind ik de ontsnapping”, zegt hij.
Na de ontsnapping trekt Wim in bij Jet,
het meisje van de boerderij. “Zij helpt
Ad ve rtorial
mij overal mee en uiteindelijk ook met
naar school gaan.”

10

winkel&bedrijf

Attractiepark Toverland klaar
voor magische zomer met
vuurwerkshow

Woensdag 6 augustus start de derde van vijf Midzomeravonden. Bezoekers kunnen dan genieten van een
magische duikshow, veel live-entertainment en een muzikale vuurwerkshow.

Tygo heeft zijn bekendheid onder
andere te danken aan zijn tante.
In 2012 zette zijn tante communiefoto’s van Tygo online, waarna hij voor
verschillende reclamespotjes werd
gevraagd. Nu staat hij ingeschreven
bij drie castingbureaus. Voor deze film
is Floor zijn begeleidster. “Ik vind het
heel leuk en zij zorgt ervoor dat ik op
tijd pauze krijg en dat ik genoeg eet en
drink en kan spelen”, legt Tygo uit.
De hele zomer is Tygo bezig met
acteren. Aangezien de film gemaakt
wordt met hele jonge kinderen is het
onmogelijk om buiten de schoolvakanties op te nemen. Tygo ziet het acteren
als een hobby, maar ziet ook in dat hij
serieus moet zijn. “Ik denk dat ik er wel
vrienden aan overhoud, maar ik moet
me vooral op het acteren richten. Soms
moet ik heel hard rennen of van alles
tegelijk doen. Dat is wel eens moeilijk,
maar daarna geeft Floor me ook pauze
en dan mag ik gewoon lekker met de
anderen gaan voetballen of spelletjes
spelen”, vertelt hij. Tygo vindt het acteren niet vermoeiend, want in de meeste
scènes mag hij gewoon zichzelf zijn.
Tot nu toe heeft Tygo alleen nog
maar een camera-workshop gevolgd,
maar na de zomer wil hij ook bij
Setokids, de toneelvereniging voor
kinderen in Sevenum. Naast acteur
worden, wil Tygo ook nog voetballer,
tekenaar en eigenaar van een agrarisch
bedrijf worden. Genoeg dromen dus
voor deze jonge lachebek.

Programma
Local Hero Night
Tijdens Local Hero Night op vrijdag 12 september staan de bands
K-E-E-S, Stunning Suzy en Otherwise op het podium in de Mèrthal in Horst.
Naast eerder bekend gemaakte gastoptredens, zijn ook de namen
bevestigd van Joep van Wegberg, Karlijn van Dinther, Miel Hoeijmakers
en Paul Roefs.

Vuurwerkshow
De magische vuurwerkshow is terug! Dit jaar heeft
Attractiepark Toverland meerdere testen uitgevoerd om
overlast in de buurt te voorkomen. Gekozen is voor minder
zwaar vuurwerk, dat beduidend minder lawaai maakt
dan voorgaande edities. De Midzomeravonden met het
vuurwerk vinden plaats op 6, 13 en 20 augustus.

Magische Midzomeravonden
Attractiepark Toverland is van 21 juli tot en met
22 augustus dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur.
Op de vijf woensdagen in deze periode blijft het park
zelfs open tot 23.00 uur. Bezoekers kunnen dan extra lang
genieten van alle attracties en de magische sfeer in het
park. Vanaf 19.00 uur is er live-muziek en dans. Ontspannen
op het terras van Katara Plaza met een tropische cocktail, of
dansen op de swingende salsa van Gruppo Tamicos. In het

Troy-gebied versterkt Duo Hellines de Grieks-mediterrane
sfeer en rond het labyrint is een nieuwe lounge-area waar
een dj zorgt voor relaxte beats. De Midzomeravonden
worden afgesloten met een vuurwerkshow vanaf het dak
van de Magic Forest.
High Diving Show
Naast de Midzomeravonden presenteert Attractiepark
Toverland vanaf 19 juli dagelijks tot en met 24 augustus
de nieuwe duikshow ‘Legend of the Pearl’. Vijf heldhaftige
duikers stellen zichzelf op de proef in een spannende
zoektocht naar een bijzondere parel. Daarbij maken ze
spectaculaire sprongen van wel 25 meter hoogte.
Toverlaan 2, Sevenum
077 467 70 50
www.toverland.nl

Stunning Suzy treedt op tijdens de Local Hero Night
Naast de Local Hero Night op
vrijdag 12 september, vindt na zes
jaar op zaterdag 13 september weer
Beatnight plaats met als thema ‘The
British Invasion’. Tijdens deze avond
vormen The Tremeloes, BZN66, The
Sparks en The Troggs de line-up.
Inmiddels zijn de eerste kaarten
verkocht en heeft de organisatie
de verwachting dat beide avonden,
gezien de eerste reacties, goed

gevuld gaan worden. Aanleiding voor
het organiseren van deze twee topevenementen onder de noemer van
Mèrthal Live, is het tienjarig jubileum
van stichting De Mèrthal. Tien jaar
geleden werd de Mèrthal compleet
gerenoveerd en geschikt gemaakt
voor evenementen.
De Mèrthal is beide avonden
geopend vanaf 20.00 uur. Kijk voor
meer informatie op www.merthal.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jisca Thijssen
11 jaar
Sevenum
Dendron College

Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Een dagje uit met vrienden of
familie, dat zou ik wel leuk vinden.
Bijvoorbeeld naar een pretpark of naar
een dierentuin of zo. Ik heb dat nog
nooit van iemand gekregen, maar dat
lijkt me wel heel leuk!
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat was in een groeps-Whatsapp.
Met een paar vriendinnen slapen we in
de vakantie een nachtje in de caravan
bij mij thuis in de tuin. Daar waren we
over aan het whatsappen.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Sommigen vind ik wel handig, bijvoorbeeld Whatsapp, want daar kun je
mensen snel mee bereiken. De andere
netwerken vind ik ook handig, er staat
alleen heel erg veel op. Ik zet er zelf

eigenlijk nooit iets op, ik kijk alleen
maar. Ik vind het leuk om bij te houden
waar iedereen is en zo.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Daar hoort een nieuwe Mini Cooper
bij, het allernieuwste model. Wij hebben hier thuis zelf ook een Mini, maar
dat is zo’n hele ouderwetse. Ik vind het
wel een hele grappige auto, toch wil
ik wel graag een nieuwe. Dan ziet ’ie
er nieuwer uit en dat vind ik gewoon
mooier.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Ik vind de natuur hier heel erg
mooi en de gezellige mensen vind ik
leuk. Vooral aan de rand van het dorp
hebben we best veel natuur. Met de
honden ga ik vaker in de bossen wandelen. Ik zou hier denk ik wel willen
blijven wonen, omdat ik het gewoon
een heel leuk dorp vind.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat zijn de nieuwe vriendinnen uit
mijn nieuwe klas. Tijdens de kennismakingsdag hebben we al nummers

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

jongeren 15

aan
Jisca Thijssen

uitgewisseld en zo. Sommige meisjes
kende ik al een klein beetje, via mijn
beste vriendin. In de vakantie gaan we
misschien nog met z’n allen een ijsje
eten of zo.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik het bewaren tot later,
dan kan ik er gebruik van maken als ik
iets nodig heb. Nu heb ik al best veel,
maar later kan ik het goed gebruiken
als ik zelf dingen wil kopen of voor
mijn studie bijvoorbeeld.
Op welke manier verdien jij bij?
Wij hebben thuis drie kersenbomen, dus we verkopen kersen. Meestal
plukt mijn vader deze en samen met
mama weeg ik ze, daarna zetten we ze
in zakjes aan de weg. Daar staat zo’n
potje, zodat mensen daar geld in kunnen doen. Om het half uur halen we
die dan leeg. Ik pluk zelf ook wel eens
mee maar ik mag niet zo hoog in de
boom. Dan pluk ik meestal uit de kleine
bomen.
Leukste feestje ooit?
Ik heb vorige week een klassenfuif
gehouden met drie vriendinnen, dat

vond ik wel een heel leuk feestje. We
hielden het bij een vriendin van mij
thuis en we hadden veertig kinderen
uitgenodigd. Op mijn basisschool hadden we twee groep achten, die hadden
we allebei uitgenodigd.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat vind ik oudjaarsdag. Ik vind het
een gezellige dag, met veel vuurwerk
en zo. Meestal gaan we naar vrienden,
daar steken we samen vuurwerk mee
af en meestal blijven we daar daarna
ook slapen.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Meestal doe ik dat in de vakantie,
samen met mijn moeder. Het verschilt
heel veel waar we naartoe gaan, we
zijn al vaker naar de Primark geweest
of we gaan naar Venlo of zo.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 8 voor taal. Taal en
spelling ben ik wel goed in, in rekenen
ben ik minder goed. Komend schooljaar
ga ik naar havo. Ik heb al een kennismakingsdag met mijn klas gehad. We hebben gelukkig wel een leuke klas. Ik zit
bij drie meisjes uit mijn oude klas. Eentje
is mijn beste vriendin en de andere twee
zijn ook goede vriendinnen.
Zon of sneeuw?
Dan kies ik zon. Het is lekker warm,
dat vind ik wel leuk. Sneeuw is heel
koud en ik vind warmer lekkerder, dus
ik houd meer van de zon. Ik ga dus ook
liever op zomervakantie. Het liefst ga ik
naar het buitenland. We zijn een keer
naar Kroatië geweest, en dit jaar gaan
we op vakantie in Nederland.
Online of offline?
Online, daarmee kun je mensen
sneller bereiken en krijg je meer mee.
Meestal gebruik ik het internet voor
Whatsapp op mijn telefoon, zodat ik
snel anderen kan bereiken. Meestal zet
ik ook wel dingen op Instagram of ik
stuur een Snapchat.
Druk of rustig?
Ik zit er tussenin eigenlijk. Ik ben
niet heel druk, maar ook niet heel
rustig. Soms ben ik rustig, soms ben
ik druk. Op school ben ik meestal wel
rustiger en bijvoorbeeld op verjaardagen ben ik meestal wel wat drukker. Ik
denk dat dit komt doordat ik op school
geconcentreerd ben op mijn werk,
terwijl ik op feestjes gewoon ontspannen ben.

korting
60%
zomercollectie
*

op de

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

en tot wel
speciale aanbiedingen met korting

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

* tenzij anders aangegeven

70%

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

Mies
Column
Vakantieplaatjes
Vrijwillig-verplicht
andermans vakantieplaatjes
bekijken: bestaat er iets
ergers? Kreeg je voorheen
een stapel glanzende foto’s
in je handen gedrukt (kijk
hier staan we voor de
Eiffeltoren, naast de Eiffeltoren
en op de Eiffeltoren), zit je nu
steeds vaker met een laptop
op je schoot door een 3.000
foto’s tellende digitale
jeepsafari te klikken.
Dan heb je natuurlijk ook nog
Het Blog. Een vakantie schijnt
pas compleet te zijn met een
flink aantal likes van familie of
vrienden op je blog. “Vandaag
stonden we vroeg op en
begonnen de dag met scrambled
eggs, daarna sprongen we de
auto in.” Ja. Oké. Maar weet je
wat het ergst is? Ik doe het zelf
ook. Blijkbaar zit ik zo vol van
mijn eigen spannende reis dat ik
denk dat anderen zich net zo op
mijn vakantieverhalen zullen
verheugen als ikzelf. Natuurlijk
vinden vrienden het leuk om een
paar (een páár!) foto’s te
bekijken, maar dan houdt het
ook op. Mensen praten liever
over hun eigen vakantie. Dat
merkte ik vorige week, toen ik
een vriendin een paar leuke
restaurantjes tipte op haar
Spaanse vakantie-adresje, waar
ik vaker ben geweest. Advies
opgevolgd? Welnee. “Ze wilde
toch liever zelf iets vinden.”
Pas toen drong het tot me door:
mensen willen helemaal geen
vakantietips. Een vakantie is om
zelf te ontdekken en te ervaren.
Je wilt zelf dat schattige
restaurantje, bijzondere dorpje of
prachtige baaitje ontdekken.
En er is niets zo vervelend als
enthousiast terugkomen van
een mooie reis en iemand zegt:
“Oh je zat in The South Bank in
London. Stom! Je had naar The
West End moeten gaan, dáár is
het te doen! Ik geef je de
volgende keer wel even wat tips
mee voor wat minder toeristische
plekken.” ”Nah, zo toeristisch
was het niet hoor en het was
hartstikke leuk! Ik heb hele
mooie foto’s gemaakt vanuit
The London Eye. Kijk, ik heb ze
hier op mijn tablet. Zien?”
Mies
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Heeft u onze wijnkaart al eens bekeken?

Jaarmarkt centrum Horst
Het is op dinsdag 5 augustus weer tijd voor de traditionele jaarmarkt in het centrum van Horst. De markt begint
om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Voor jong en oud zijn er genoeg activiteiten die de dag tot een succes
kunnen maken.

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

www.restauranthetmaasdal.nl

Maandag 4 augustus

Jong dementerenden
Inloop vanaf 19.00 uur
‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56, Horst

Crist Coppens
Heerlijke pepersteak
3 stuks € 6,50
VLEESWARENKOOPJE

100 gr. boterhammenworst +
100 gr. boerenmetworst samen €2,75

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

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

Buiten de normale markthouders
staat er een twintigtal andere standhouders. Crist Coppens van de organisatie vertelt: “De jaarmarkt is een uitbreiding van de normale weekmarkt.
De standhouders mogen allemaal één
soort product verkopen. Degene die zijn
waar het best verkoopt, wint een prijs
ter waarde van het standgeld. Door de
prijs worden ze ook getriggerd hun best
te doen en het voor de mensen leuk te
maken.”
Naast de jaarmarkt is ook aan verschillende andere activiteiten gedacht.
Zo is er gedurende de markt bij de terrassen op het Wilhelminaplein en bij de
horecagelegenheden in de Kerkstraat
livemuziek. De muzikale vriend van
Crist Coppens, Jack van Raamsdonk,
zal zijn repertoire met voornamelijk
Nederlandse muziek ten gehore brengen.
Een bijzondere attractie is de duikboot van muziekkunstenaar Arthur van
Poppel. Coppens zegt: “Die muzikant
rijdt op een duikboot met wel 28 verschillende soorten instrumenten.
Uit het gevaarte kunnen vlammen

komen van acht tot negen meter hoog.”
Ook zijn er voor de kinderen die naar

de markt komen dit keer geen clowns
maar echte goochelaars aanwezig.

Beatz & Bandz Summerfestival
OJC Canix uit Lottum presenteert op zaterdag 2 en zondag 3 augustus het Beatz & Bandz Summerfestival. Op het
grasveld achter rijhal Hoogveld zullen zowel dance-dj’s en rockbands als ingetogen akoestische optredens te zien
zijn.
Het concept bestaat uit twee
podia, een Beatz-stage en een Bandzstage. Het Beatz-stage is een plek
waar dj’s als Joey Dale, Tom & Jame en
Wayne Young hun set op het publiek
los gaan laten.

Op het Bandz-stage zal een aantal
pop-, (hard)rock- en punkbands hun
gitaren laten ronken. Denk hierbij aan
optredens van Blind Beggar, Rage On
Stage en Sunday Zombies & The Brain.
Dit podium biedt ook plaats aan een

aantal akoestische optredens. De organisatie van Idiot Night zal voor een
aankleding in zomerse sferen zorgen.
Voor meer informatie kijk op
www.beatzandbandz.nl of bezoek de
Facebook-pagina van Beatz and Bandz.

www.proteion.nl

JOHN’S CAR SERVICE Zomerfeest Kronenberg
De Gruisdonk 11

5928 RT Blerick

Werkt uw airco niet goed?
Dan zit u bij ons goed!

ACTIE ACTIE ACTIE
Airco controle en opnieuw afvullen
€ 59,95 (incl. btw)

NU bij grote beurt: 10% korting
op alle gangbare onderdelen

Deze actie is geldig t/m 31 oktober 2014
Tevens kunt u bij ons terecht
voor alle onderhoud van uw auto.
14 t/m 19 augustus gesloten

Kronenberg organiseert donderdag 14 tot en met zaterdag 16 augustus een zomerfeest in de avonduren. In een
gevarieerd programma zijn er optredens van bands en is er de mogelijkheid mee te doen aan activiteiten.

Donderdag 14 augustus staat
in het teken van de cafésporten.
Het kienen vindt in De Torrekoel
plaats en de Open Kronenbergse
Dartkampioenschappen spelen zich in
de feesttent af. Bij het darten wordt
dit jaar een sterk deelnemersveld
verwacht.
Wegens het succes van vorig
jaar vindt op donderdagavond een
officiële kwalificatieronde plaats
voor het Nederlands Kampioenschap

Beerpongen. Deelnemers uit de
gehele regio proberen dan een ticket
te bemachtigen voor het Nederlands
Kampioenschap Beerpongen.
De band No-Xcuze trapt vrijdag
15 augustus het weekend af. Deze
formatie, met leden uit Limburg
en Brabant, is geen onbekende in
Kronenberg. De band brengt zowel
de bekende als de minder bekende
rock- en popklassiekers ten gehore.
In de pauzes zorgen de dj’s van Star

ervoor dat het publiek niet verlegen zit
om dansbare muziek. Op zaterdag 16
augustus voorzien de Rolling Piano’s
de avond van entertainment. Het team
van profmuzikanten staat bekend om
zijn interactie met het publiek en kan
ieder verzoekje spelen. Er is ook een
mystery dj aanwezig die het feest
samen met de Rolling Piano’s afsluit.
Voor meer informatie, kijk op
www.zomerfeestkronenberg.nl of volg
Zomerfeest Kronenberg op Facebook.

Kennedymars Melderslo
De 25e Melderslose Kennedymars begint op zaterdag 16 augustus om 22.10 uur. Het weekend van vrijdag 15 tot
en met zondag 17 augustus staat in het teken van de Kennedymars, fietstochten én diverse activiteiten.

Bel voor een afspraak 077-382 23 42
e-mail: info@johnscarservice.nl

Het feestweekend start op vrijdag
15 augustus om 18.30 uur met een
rommelmarkt. Aansluitend vindt een
open podium plaats, beide in de
feesttent in het centrum van Melderslo.
Behalve de Kennedymars zelf,
een tocht van 80 kilometer, zijn drie
tochten van 40, 25 en 10 kilometer te

lopen. Deze tochten starten op zondag
17 augustus om respectievelijk 07.00,
08.00 en 10.00 uur bij de feesttent in
het centrum. Naast de wandeltochten
zijn er ook fietstochten van 70 en
40 kilometer, deze starten zaterdag
16 augustus vanaf 09.00 uur, ook bij
de feesttent.

Zaterdagmiddag staat in het teken
van de MTB Streetrace. Kijk voor meer
informatie over de negende editie van
de race, die wordt georganiseerd door
het Limburg Express Cycling Team, op
www.mtbstreetrace.nl
Voor meer informatie en inschrijving, kijk op www.mkm.melderslo.net
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Renaultoloogfestival

‘Renault is anders dan andere automerken’
Op het evenemententerrein in Kronenberg wordt op zaterdag 13 en zondag 14 september de tweede editie van
het Renaultoloogfestival gehouden. Tijdens dit festival komen Renaultliefhebbers met hun voertuigen bij elkaar. Ed
Lenders (40) uit Sevenum is de initiatiefnemer en organisator van het evenement. “Renault heeft ontzettend veel
dingen gedaan en dat bewonder ik heel erg”, zegt de Renaultfan.

De eerste editie van het
Renaultoloogfestival vond in augustus
2012 plaats. Ed Lenders: “Dat smaakte
naar meer. Het was erg leuk en uniek.
Nergens in Nederland en volgens mij
zelfs in de wereld bestaat er een

festival waar Renault-auto’s, -tractors,
-bestelbusjes, -bussen, -vrachtwagens
en -fietsen bij elkaar komen. Het is
enorm veelzijdig.” Het festival
verwelkomde in 2012 ruim driehonderd Renaults en in totaal kwam er

tweeduizend man publiek op af. “Dat
was natuurlijk fantastisch. We hadden
goed weer, dus dat speelde ook mee.”
Het merk Renault viel in 2004 uit
elkaar. “Dat betekent dat de vrachtwagens van Renault nog wel door

Fransen gemaakt worden met het
Renaultmerk erop, maar dat Volvo
deze branche overnam. Tegenwoordig
maakt Renault zelf alleen nog maar
auto’s, bestelbusjes en zitten ze in
de motorsport. Tractors, vliegtuigmotoren, fietsen en scheepsmotoren
maken ze al lang niet meer. Dit was
voor mij de aanleiding voor een
Renaultoloogfestival. Zo brengen we
alles van Renault weer bij elkaar”, legt
Lenders uit.
De liefde bij Ed voor Renault
begon in zijn jeugdjaren. “Ik werkte
eind jaren 80 bij een boer in
Evertsoord die Renault-tractoren had.
Daar heb ik veel mee gewerkt. Zo heb
ik me verdiept in de historie van het
merk en dat is uitgegroeid tot een
hobby. Ik was ook altijd al geïnteresseerd in Renault-vrachtwagens,
omdat ik vrachtwagenchauffeur ben.”
Volgens de kenner is Renault zo speciaal, omdat het anders is dan andere
merken. “Ze zijn innovatief en hebben
een eigen identiteit.”
Ed stelt dat het Renaultoloogfestival
dit jaar groter wordt dan in 2012.
“De opzet dit jaar is hetzelfde. Maar nu
hoop ik het hele evenemententerrein
te gebruiken in plaats een deel, zoals
in 2012.” De organisator verwacht ook
meer bezoekers dan tijdens de eerste
editie. “Ik heb nu honderd man op
de lijst staan die met Renaults op het
festival komen te staan, maar dit groeit
nog. Qua bezoekersaantallen verwacht
ik ongeveer 2.500 mensen.”

Op het festival wordt veel onder de
motorkappen gekeken. “Er staan oude
en moderne Renaults. Behalve kijken,
zijn er ook activiteiten. Zo wordt er een
toertocht gehouden, rijdt er een oude
stadsbus rond en wordt er een defilé
gehouden met oude Renaults.”
Maar Ed geeft aan dat de sfeer de
boventoon voert. “We lopen gewoon
lekker rond en praten over Renaults.
Het is echt een sfeerevenement.”
Het grootste deel van de organisatie verzorgt Ed zelf. “Ik promoot het
festival veel. Verder leg ik contacten
met mensen die bijvoorbeeld de
horeca regelen of de campingfaciliteiten. Er komen namelijk bezoekers uit
Duitsland, Engeland, België, Frankrijk
en zelfs uit Oostenrijk. Zij hebben de
mogelijkheid om te overnachten op het
terrein.” Toch kreeg Ed hulp tijdens de
voorbereidingen. “Vrijwilligers, andere
liefhebbers, kennissen en mijn vrouw
hebben ook echt meegeholpen.”
Ed hoopt het Renaultoloogfestival
ook in 2016 weer te organiseren.
“Sowieso wil ik dat er steeds twee jaar
tussen de festival zit, zodat het wel
bijzonder blijft en ik een jaartje rust
heb. Maar of er in 2016 een festival
plaatsvindt, ligt aan de kosten van dit
jaar. Als stichting hoef ik er geen winst
op te maken, maar wil wel graag quitte
spelen en een reserve opbouwen.
Dan is de kans het grootst dat er een
vervolg komt.”
Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.renaultoloog.nl

Horst viert vakantie met zomermarkt
In het centrum van Horst worden de komende weken nog een aantal zomermarkten georganiseerd. Iedere donderdag tot en met 14 augustus belooft
het een gezellige boel te worden. De zomermarkt begint iedere week om 12.00 uur en eindigt om 20.00 uur.

Televisie
De ontvangstmogelijkheden van
Omroep Reindonk zijn te vinden
op www.reindonk.nl.
Via de website is het ook
mogelijk live tv en ’uitzending
gemist’ te bekijken.
De tv-carrousel start iedere dag
om 11.00u, 17.00u, 19.00u,
21.00u en 23.00u. Tussen de
carrousel en voor en na de
uitzendingen wordt een
kabelkrant met actueel
regionieuws en agendaberichten
getoond.

Naast de 65 kraampjes met
allerhande waren die op de sfeervolle
zomermarkt te bezoeken zijn, staat
clown Kees met zijn kinderprogramma
op zijn eigen podium aan de
Kerkstraat.

Livemuziek
Ook heeft de organisatie voor
livemuziek gezorgd. Crist Coppens van
de organisatie benadrukt: “Het zal
een mix van Horsterse artiesten
worden. Vanaf donderdag 31 juli is er
niet alleen vanaf 14.00 uur muziek op
het Wilhelminaplein, maar spelen er
ook muzikanten bij de horecagelegenheden aan de Kerkstraat.”
Ook als de markt gesloten is, gaat
de muziek op het Wilhelminaplein
nog tot 24.00 uur door. De artiesten
aan de Kerkstraat stoppen wel eerder
met spelen. Zij eindigen tegelijkertijd
met de markt rond 20.00 uur.

Omroep Reindonk heeft deze
zomer een zomerprogrammering.
Hierin o.a. ’Let’s Work’ waarin
Paul Knorr vakantiebaantjes in de
regio aanneemt. Verder
’Kamperen & Zo’ waarin Gemmy
Winnen en Thuur van den Heuvel
wekelijks op zoek gaan naar hèt
kampeergevoel in de gemeente.
Hiernaast ook enkele vaste
programma’s, zoals het
’Weerbericht op Locatie’,
’Koken met een Plus’, ’Regio van
de Smaak’, ’Een boodschap van
u voor nu’ en ’Aan Tafel met
Pieter’.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

www.reindonk.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Regio

Avondvierdaagse
natuurgebieden
ma 4 t/m do 7 augustus
18.30 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen

Bijen culinair
zo 3 augustus 14.00 – 16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Thema-avond
Jong dementerenden
ma 4 augustus 19.30 – 21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café
Horst aan de Maas
Locatie: Mikado

Jaarmarkt

Broekhuizen

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids
wo 6 augustus 14.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie:
Theetuin De Roode Vennen

Horst

Zomermarkt
do 31 juli en 7 augustus
14.00 – 20.00 uur
Locatie: centrum

Livemuziek
do 31 juli en 7 augustus
aansluitend
Locatie: Wilhelminaplein

Kantkloscafé
vr 1 augustus 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Finale Poels Meubelentoernooi
zo 3 augustus 13.00 – 17.00 uur
Organisatie:
Jeu de Boules Club Horst
Locatie: kasteelpark Ter Horst

di 5 augustus 09.00 – 16.00 uur
Locatie: centrum

Kronenberg
Rommelmarkt

zo 3 augustus 09.00 – 16.00 uur
Organisatie: Lirom
Locatie:
manege D’n Umswing

Lottum

Beatz & Bandz
Summerfestival
za 2 augustus 15.00 – 02.00 uur
en
zo 3 augustus 15.00 – 01.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Stokterweg

Tweede editie
Grubbenvorster festival
De tweede editie van het Roest Festival vond dit jaar plaats op zaterdag 26 juli aan het Strandje aan de Maas in
Grubbenvorst. Van 15.00 tot 02.00 uur waren de deuren open voor publiek. De organisatie deed haar best om de
verwachtingen naar aanleiding van de eerste editie te overstijgen. Op het festival draaiden onder andere De
Spacegirls, Keezus Christus en Lucky Done Gone.
Ivo Swinkels van de organisatie laat
weten: “We hebben het dit jaar groter
aangepakt. Tijdens en na de eerste
editie kregen we veel enthousiaste
reacties. De organisatie is naar aanleiding daarvan uitgebreid en we
hebben de line-up grootser aangepakt.
Ook zijn we van locatie veranderd. Eerst
vond het festival plaats midden in de
bossen, aan de Kievitweg. Deze locatie
is ook mooi en logistiek gezien een
betere plek. Er zijn hier meer doorgroeimogelijkheden.” De organisatie is
van plan om de volgende edities nog
groter aan te pakken als ook dit jaar
goed uitpakt.
Met een organisatie bestaande uit

vijf personen is in november gestart
met het vormgeven van het festival
voor dit jaar. Tevens waren er ongeveer
dertig vrijwilligers deze dag aan het
werk. “We hebben er dit jaar ook voor
gekozen om de locatie anders in te
richten. Er staan zeecontainers op het
terrein en er liggen verroeste ankers,
dit alles om het terrein meer in de
roest-sfeer te brengen.”
Diede Martens (21) uit Horst is
net het terrein opgelopen. “De eerste
indruk is goed”, zegt ze, “Vorig jaar
ben ik ook naar dit festival gegaan.
Ik moet zeggen dat de line-up dit jaar
beter is en de locatie is ook mooi.”
De Amsterdammer Sven Hulsbergen

Henning (38) is hier te vinden met
vrienden voor een vrijgezellenfeest.
Hij zegt: “Ik dacht dat ik bij een
schuurfeest zou uitkomen toen ik langs
de maïsvelden liep. Dit is een mooie
verrassing. Het is lekker kleinschalig
en er hangt een makkelijke en intieme
sfeer.”
Festivalganger Dennis Janssen (26)
uit Horst vertelt: “Vanmiddag heb ik
non-stop gedanst bij Keezus Christus en
ik kijk ook uit naar De Spacegirls. Het is
leuk dat iedereen uit de buurt hier is.
Ik ben speciaal teruggekomen van de
Zwarte Cross voor dit festival. Als ik het
in één woord moet beschrijven, is het
perfect.”

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

Melderslo

Optreden Blind Beggar
za 2 augustus 21.30 uur
Locatie:
café D’n Toerstop

Oude ambachten
en optreden P&P
zo 3 augustus 11.00 – 17.00 uur
Locatie:
Museum De Locht

GRATIS SPORTEN VAN 18 t/m 24 AUGUSTUS!

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

BODY-FIT & ZUMBA

De vakantie is bijna
voorbij en onze lessen
gaan weer van start!
Lekker sporten,
Lekker dansen,
Lekker in je vel!
Wij nodigen jullie
allemaal uit gratis te
komen sporten in de
week van 18 augustus.
Kom proeven van onze
sport- en danslessen
en vind uit of het iets
voor jou is!
Kijk voor onze
danslessen en ons
horeca aanbod op onze
website.

Maandag
09:15
18:30
19:30
20:30

Body-Fit M
Body-Fit M
Body-Fit C
ZUMBA Fitness

Dinsdag
20:00

ZUMBA Fitness

Woensdag
09:15
10:15
19:30
20:30

Body-Fit M
ZUMBA Fitness
Body-Fit C
ZUMBA Fitness

Donderdag
09:15
ZUMBA Fitness
18:30
ZUMBA Fitness
19:30
Body-Fit M
Zondag
10:00

ZUMBA Fitness

Veel groeten van het
team Froxx

Seizoen van 20 weken geldig van 25
augustus t/m zondag 1 februari 2015
Per les
€ 7,00
10-ritten kaart € 62,50 = € 6,25/les
20-ritten kaart € 105,00 = € 5,25/les
Onbeperkt
€ 130,00

Feesterij en Danserij Froxx
Venrayseweg 116
5961 AJ Horst
tel: 077-4770111
www.froxx.nl
A73 afrit 10

Géén instapkosten, géén inschrijfgeld, géén verplichte maandelijkse
incasso’s. Geen vaste avond, maar
allemaal open inloopuren! Je komt
sporten wanneer het jou uitkomt!

Donderdag
7 en 14 augustus

Zomerse markten

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

Van 14.00 tot 20.00 uur

60 kraampjes en aansluitend live muziek op het Wilhelminaplein
Diverse winkels open tot 20.00 uur!

Dinsdag 5 augustus

Jaarmarkt
Van 9.00 tot 16.00 uur

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

uitgebreide weekmarkt met standwerkers,
kinderavontuur, live muziek
en gezellige terrassen!

GRATIS
PARKEREN

Buitengewoon compleet!

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

31
07

Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 7 augustus 2014
Kies Mondzorg Velden
Kloosterstraat 10, Velden
T 077 472 24 86

09.45

Heilige mis

19.15

service 19

Natuurwandelvierdaagse
door Horst aan de Maas
IVN De Maasdorpen organiseert voor de vijfde keer een Natuurwandelvierdaagse. Van maandag 4 tot en met
donderdag 7 augustus nemen natuurgidsen de deelnemers mee op pad door vier natuurgebieden in Horst aan de
Maas en omgeving.

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

woensdag
		

Rozenkrans

17.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Meerlo

Melderslo
Swolgen

Sevenum

Vier avonden op een rij worden de
deelnemers van de Natuurwandelvierdaagse meegenomen naar verschillende natuurgebieden. Volgens IVN
De Maasdorpen heeft Horst aan de
Maas het allemaal: verstilde oude
Maasarmen, kleurrijke heide, lichtgele
stuifzanden en jungleachtige broekbossen.
De wandelingen beginnen iedere
avond om 18.30 uur en duren
ongeveer twee uur. Deelnemers

kunnen zelf bepalen of ze alle vier de
avonden meelopen of één of meerdere
avonden uitkiezen.
Maandagavond 4 augustus begint
de Natuurwandelvierdaagse met een
wandeling door ´t Sohr, een nieuw
natuurgebied in de klimaatbuffer
Ooijen-Wanssum. De tweede avond
komen de mysterieuze, jungleachtige
broekbossen van de Castenrayse vennen aan bod en wordt het de deelnemers aangeraden om laarzen en

muggenmelk mee te nemen.
Woensdag 6 augustus voert de
wandeling door de Schadijkse Bossen
en de heuvelrijke Schaakse heide.
Dit stuifzandgebied is in het begin van
de twintigste eeuw aangeplant met
vooral grove den. De natuurwandelvierdaagse wordt afgesloten met een
wandeling door het Schuitwater.
Voor meer informatie en de
vertrektijden van iedere wandeling,
kijk op www.ivn.nl/maasdorpen

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

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

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

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

Uilen aaien in Melderslo

Meerlo, Tienray en Swolgen

Melderslo stond afgelopen week in het teken van de kermis. Naast de traditionele kermis was er een
braderie, stelde de brommerclub verschillende brommers op en werd er een beachvolleybaltoernooi
gehouden. Ook stond een valkenier met uilen op de braderie.

T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Ferry Verberne (60) uit Melderslo van de kermisorganisatie vertelt: “We zijn best tevreden, maar volgend
jaar pakken we het nog grootser aan. Dan komt er ook een grote attractie voor de jongeren van 14 tot 18
jaar. Die doelgroep heeft nu eigenlijk nog niks op de kermis. Zo’n attractie als de booster zou misschien wel
iets voor hen zijn.”
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Derde Kunst op Vakantie
Vereniging Slapen in Limburg organiseerde zondag 27 juli voor de derde keer het evenement Kunst op Vakantie. Tien recreatiebedrijven in Horst aan de Maas stelden hun terrein open voor kunst
in de breedste zin van het woord. De kunstenaars trokken zowel toeristen als mensen uit de gemeente naar campings, herbergen en vakantiewoningen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

vindt. De 26 bedrijven die bij onze
vereniging zijn aangesloten, mogen zelf
beslissen of ze zich opgeven en welke
kunstenaars ze uitnodigen. Sommige
recreatiebedrijven nodigen muzikanten uit of laten koks of bedrijven
hun streekproducten zoals honing en
blauwe bessen tentoonstellen.”

Noord-Limburg
op de kaart zetten
Rutten geeft aan dat Kunst op
Vakantie de recreatiebedrijven goed op
de kaart zet. “Maar er is niet alleen aan
de bedrijven gedacht. We promoten zo

ook Noord-Limburg. Als mensen van
de ene locatie naar de andere fietsen,
lopen of rijden, komen ze door mooie
en veelzijdige gebieden. Die zetten wij
zo ook op de kaart.”
Op camping en kattenpension
’t Rouweelse Veld in Kronenberg laten
vijf kunstenaars hun werken zien.
Eigenaresse Wietje Selen zegt: “Ik vind
het persoonlijk belangrijk dat je de
gasten iets speciaals aanbiedt. En dat is
dit zeker. Vorig jaar trokken we rond de
zeshonderd bezoekers. Dat is dus wel
een succes. Nu verwacht ik vijfhonderd
man. De kunstenaars kunnen dus rekenen op grote belangstelling.”

Blind Beggar
in D’n Toerstop
De eerste kunstenaars stellen hun
werken al in de ochtend op. Zo ook
kunstenares Marianne BoutenSchrooten uit Meerlo. Zij staat vandaag
met haar schilderijen op camping De
Eendenkooi in Melderslo. “Ik ben al
ruim veertig jaar bezig en heb dus veel
verschillende technieken uitgepro-

beerd. Zo heb ik schilderijen gemaakt
met potlood, pen en houtskool. Van al
deze technieken heb ik kunstwerken
meegenomen.” Marianne zit in het
bestuur van het Hobbygilde en is
gevraagd om mee te doen met Kunst
op Vakantie. “Ik sta hier omdat de
eigenaar van De Eendenkooi mij

benaderd heeft. Ik vind het erg leuk om
mee te doen. We kunnen op deze
manier laten zien wat Horst aan de
Maas allemaal doet.”
In Broekhuizen doet recreatiebedrijf
Bed en Boterham Rutten ook mee.
Eigenaar Jos Rutten vertelt: “Het is de
derde keer dat deze activiteit plaats-

De rockband Blind Beggar beklimt zaterdag 2 augustus het podium
van café D’n Toerstop in Melderslo. Het concert begint om 21.30 uur.
Blind Beggar is een rockband met
blues-invloeden, die het stevigere
werk uit de jaren 70 tot nu speelt.
De band besteedt veel aandacht
aan de ‘vergeten’ nummers uit de
geschiedenis.
Door de verschillende muzikale

achtergronden van de bandleden is
een breed repertoire ontstaan, variërend van The Who tot Iron Maiden
en van Rory Gallagher tot Motorhead.
Van stevige rock tot intense rockballads: het komt allemaal voorbij.
Toegang is gratis.

Oude ambachten
bij De Locht
In Museum De Locht in Melderslo staan op zondag 3 augustus diverse
oude ambachten op het programma. Vakmensen laten zien hoe zij met
bescheiden hulpmiddelen en zonder machines aan de hand van eeuwenoude methodes gebruiksvoorwerpen maken.
Naast de demonstraties van oude
ambachten is er een optreden van het
duo P&P met hun amusementsmuziek. Kinderen mogen zondag 3 augustus maaskeien beschilderen en
speciaal voor hen zijn een museumspeurtocht te volgen, oude spellen
te spelen en een miniatuurkermis te
bekijken.
Daarnaast biedt De Locht wisselexposities, waaronder Bij ons thuis

25%
INTRODUCTIE

EEL TOT
VOORD

€ 140

KORTING
OP GLASPAKKETTEN

Steenstraat 3, Horst, Tel. (077) 207 00 00
Vraag naar de voorwaarden.

aan de muur, een expositie vol nostalgie met familieportretten, diploma’s,
vrome afbeeldingen, kruisbeelden en
heilwensen, en een klokkenexpositie
van de Limburgse klokkenmaker Jean
Wilmar.
Het museum is alle dagen open
van 11.00 tot 17.00 uur. De bijzondere
activiteiten beginnen om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

Seniorenorkest op
zomertoer
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas is bezig met haar zomertoer.
Afgelopen weken werd al opgetreden in Center Parcs Limburgse Peel
en op de sfeermarkt in Arcen. Voor zondag 3 augustus staat een
optreden gepland tijdens de zondagse High Tea in het Parkhotel in
Horst.
De afgelopen jaren verzorgde het
Seniorenorkest op de zondag voor
Kerstmis de High Tea in kerstsfeer.
Dit jaar luisteren zij op verzoek van
het Parkhotel ook een zomerse High
Tea met muzikale klanken op. Daarna
staan de jaarmarkt in Horst, het
Rozenfestival in Lottum en de Kasteeltuinen in Arcen op het programma.
In totaal treedt het orkest in augustus
zeven maal op.

Volgens het Seniorenorkest is het
opmerkelijk dat zij in het verleden
veel optredens in verpleeg- en
verzorgingshuizen gaf, waar dit jaar
meer op zomermarkten en feesten
wordt opgetreden. Het orkest vindt dit
jammer omdat juist deze mensen een
dankbaar publiek vormden. Juli en
augustus zijn nu topmaanden, net als
maand december waarin nu alweer
veel kerstoptredens gepland staan.

