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Zomer
in Horst aan de Maas
Je hoeft niet op vakantie om van de zon te genieten, want ook in Nederland was het de laatste week regelmatig heerlijk zomers weer. De temperatuur steeg zelfs tot
boven de 30 graden. Inwoners van Horst aan de Maas zochten massaal het water en de schaduw op. Op straat waren afgelopen weekend weinig mensen te bekennen met het
warme, zomerse weer. Zelfs op de terrasjes was het heel rustig. De meeste mensen zoeken verkoeling bij of op het water. Met een bootje over de Maas of lekker zwemmen in
een natuurbad: aan het water is het goed vertoeven. En als je geen zin hebt om te zwemmen? Dan wil een lekker koud ijsje ook nog wel helpen tegen de warmte.

Ook Horst
aan de
Maas rouwt
Minister-president Rutte
verklaarde woensdag 23 juli tot
dag van nationale rouw in
nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegtuigramp in
Oekraïne.
Ook in Horst aan de Maas werd
zijn oproep massaal gehonoreerd.
Zo hing de vlag bij het gemeentehuis
halfstok, paste de lokale omroep
haar programmering aan en zette
attractiepark Toverland haar attracties even stil. Om 16.00 uur werd
door vele inwoners een minuut stilte
in acht genomen.
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KORTING!
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kassakorting
op reeds afgeprijsde
artikelen*
10%
bij 1 stuk
20%
bij 2 stuks
30%
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bij 4 stuks of meer 40%

In de Outlet 'NEXT DOOR' 2 HALEN 1
BETALEN

Kerkstraat 7 | Sevenum | T 077-467 2929 | www.jansen-noy.nl

Lezersactie
Klik op de banner op onze website
en maak kans op 1 van de 15 vrijkaarten
voor Local Hero Night
op 12 september (t.w.v. € 7,50)
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Pesten in Horst aan de Maas

‘Als ouders ga je echt aan jezelf twijfelen’
Pesten is van alle generaties. Het vindt bijna overal plaats en is daarom
dichterbij dan mensen soms denken. Ook in Horst aan de Maas vinden
pesterijen plaats, die soms veel te ver gaan. PvdA-fractievoorzitter Roy
Bouten ging in gesprek met een aantal ouders over de pesterijen die hun
kind ervoer en kreeg heftige verhalen te horen. Een stel wil ook aan HALLO
hun verhaal doen met maar één doel: andere ouders en kinderen, die te
maken krijgen met pesten, helpen.
Roy Bouten kwam via een kennis
in contact met de ouders, die graag
anoniem willen blijven. Zij hebben
veel meegemaakt op het gebied van
pesten. “Ons kind werd voor het eerst
gepest op de lagere school. Zij/hij werd
buitengesloten en klasgenootjes wilden
niet met haar/hem afspreken, omdat
ze zogenaamd niet konden, terwijl ze
daarna wel naar een ander vriendje
of vriendinnetje gingen. Dit is heel

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

erg voor een kind”, zeggen de ouders.
“Pesters weten de zwakkeren er altijd
uit te halen. Ons kind kwam altijd op
voor anderen en durfde de pesters
tegen te spreken. Zo werd zij/hij het
pispaaltje.”
De ouders vinden dat de school
hierin toen niet goed genoeg heeft
opgetreden. “Ze hadden een pestprotocol, maar dan houdt het ook op.
Verdere hulp hebben wij via de lagere
school niet gekregen. Daar waren ze
ook niet capabel voor. Dat heeft deels
te maken met de inkrimping van
scholen, waardoor er alleen nog maar
gefocust wordt op cijfers en resultaten.
De leerkrachten hebben geen oog voor
de situatie daaromheen.”
Toen het kind naar het eerste jaar
van de middelbare school ging, zag
alles er goed uit. “Ze/Hij werd met rust
gelaten en het ging de goede kant op.
Totdat ze/hij in het tweede jaar terecht
kwam. Ze/Hij kwam toen in contact
met een groepje dat bijna de hele
school terroriseerde, zo’n groepje waar
niemand iets tegenin durft te brengen”, geven de ouders aan. Dit groepje
schuwde ook fysiek pesten niet.
“Er werden persoonlijke spullen vernield en spullen naar ons kind gegooid.
Dit zijn maar een paar voorbeelden.
Zo werd zij/hij ook bedreigd via sms’jes
en op Twitter.” Bouten vult aan:
“We hebben via de Facebook-pagina
Horst aan de Maas Pestvrij veel reacties
gehad. Zelfs dat sommige leerkrachten
meededen met pesters om populair te
blijven. En als ze ingrijpen, is het vaak
met een tijdelijke straf. Dit doet de
pester niets en je helpt er het slachtoffer ook niet mee.”
De pesterijen gingen op een gegeven moment zo ver dat de ouders bang
waren dat het écht fout zou gaan.
“Ons kind heeft zelfmoordneigingen
gehad en verminkte zichzelf. Bij elk
geluid van een ambulance dachten we
dat het gebeurd was. Je leeft in angst
en bent machteloos. Daar ga je gewoon
kapot aan.” Na gezinstherapie en individuele gesprekken tussen het kind en

een buitenstaander gaat het nu weer de
goede kant op. De ouders geven aan dat
de gesprekken en therapie echt geholpen hebben. “Ons kind leerde weer om
op beide voeten te staan en de neus
vooruit te steken. Ook de gesprekken
met andere slachtoffers helpen.
Wij hebben er allemaal baat bij gehad.
Als het wachten op de hulp nog langer
had geduurd, dan vrezen wij dat ons
kind misschien opgenomen had moeten
worden. Het is dus echt van belang dat
je er op tijd bij bent, maar dat is nou net
het probleem. Wanneer ben je er op tijd
bij en hoe merk je het?”
Bouten startte na het eerste gesprek met bovenstaande ouders meteen de Facebook-pagina. “Deze heeft
inmiddels al zevenhonderd likes en
heeft veel waardevolle reacties opgeleverd. Ook vroeg ik politiek aandacht
voor dit probleem. Dit gaat resulteren
in een gesprek tussen de burgemeester en alle betrokken partijen, zoals
politie, het onderwijs en jeugdzorg”,
legt het raadslid uit. Wat de ouders en
Bouten graag zien verschijnen is een
soort meldpunt. Bouten: “Waar dat
punt komt en hoe het eruit ziet, is nog
even niet interessant. Het gaat erom
dat ouders of kinderen die zich melden
worden geholpen. Ouders en kinderen
moeten weten waar ze terecht kunnen
als ze last hebben van pesten. Ook
moet het sneller hulp bieden aan de

Wateroverlast
in America

slachtoffers, maar ook aan de pester.”
De ouders: “Wat wij hebben meegemaakt, gun je niemand. Er moet iets
gebeuren. Mensen durven er vaak niet

over te praten, maar dit moet wel.”
(Omwille van privacyredenen zijn de personen
in dit stuk anoniem beschreven. De foto is in
scène gezet).

Weg bij paardenpark
benoemd
De ingang van het hippisch centrum, dat in Kronenberg gerealiseerd
gaat worden, ligt aan een nog naamloze straat. Het College van B&W van
Horst aan de Maas heeft besloten deze straat, die binnenkort verhard en
verbreed wordt, Travers te noemen. Het hippisch centrum krijgt hiermee
een adres.
Het College van B&W heeft voor
de naam gekozen omdat deze een
term uit de dressuurwereld is, die
een oefening beschrijft waarmee
het paard met zijn achterbenen naar
binnen gebogen loopt. Volgens het
college wordt hiermee de link met
het hippisch centrum verwoord.
Daarnaast is Travers een synoniem
voor dwarsverbinding, dat aansluit bij
de missie van het equestrian centre
om verbindingen in de paardensport
te leggen. Ook is de naam
internationaal uitspreekbaar, met oog
op de internationale bezoekers die
het centrum verwacht.
De Heemkundevereniging
Sevenum-Kronenberg-Evertsoord
was ook gevraagd een suggestie

voor de straatnaam in te dienen. Zij
droeg de naam Bucephaluslaan aan,
als verwijzing naar de Sevenumse
ruiterclub en het paard van Alexander
de Grote. De gemeente vond de naam
echter te moeilijk uit te spreken en
te schrijven en keurde deze af. De
heemkundevereniging heeft geen
tweede voorstel gedaan.
Over een straatnaambenoeming
op Trade Port Noord werd de
heemkundevereniging trouwens niet
geraadpleegd. De gemeente heeft
hier, omdat het een doorlopende weg
over het bedrijventerrein betreft, de
straatnaamgeving van gemeente
Venlo overgenomen. De Piri Reisweg
verwijst naar een ontdekkingsreiziger,
zoals veel straatnamen in het gebied.

Een agrarisch gebied rondom de Dorperpeelweg in America kampt al een
week met wateroverlast. Dat stelt Waterschap Peel en Maasvallei (WPM).
De organisatie probeert de overlast tot een minimum te beperken.
“In dit kleine gebied is de afgelopen tijd uitzonderlijk veel regen
gevallen. Hierdoor zit het watersysteem maximaal vol en is het gebied
kletsnat”, aldus WPM. “Het waterschap heeft er alles aangedaan om de
overlast zo veel mogelijk te beperken.
Zo hebben medewerkers beken in
het gebied gemaaid, alle stuwen zijn
omlaag gezet, er is ingespoeld zand uit
de beken gebaggerd en krooshekken
zijn schoongemaakt.”

Ook maandag 21 juli viel volgens
het waterschap weer een ongekend
grote hoeveelheid water in het gebied,
waardoor enkele landbouwvelden
onder water zijn komen te staan. Het
waterschap geeft aan het waterpeil
in de beken continu in de gaten te
houden. Ook houden medewerkers ter
plaatse een oogje in het zeil. Daarnaast
hebben de waterschapmedewerkers
contact met de ondernemers in het
gebied.

Luxe 4-gangen
zomer keuzediner

€44,00

€19,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Nieuwe oorlogsmonumenten
Broekhuizenvorst
Stichting Historische Kring Broekhuizen en Broekhuizenvorst gaat twee oorlogsmonumenten plaatsen ter
nagedachtenis aan de soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen met hun gevechtsvliegtuigen.
Secretaris Jeu Derikx: “Een brandend vliegtuig dat naderde, was angstaanjagend voor inwoners van beide dorpen.”

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

www.verkoeijen.nl

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

open t/m zaterdag 26 juli

laatste dagen...vanaf nu

70% korting op alle accessoires
m.u.v. spirituele- en geurartikelen

50% korting op alle meubels
Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl
Eén van de monumenten wordt bij Op de Spekt geplaatst
De monumenten worden hoogstwaarschijnlijk in het najaar geplaatst op
de T-splitsing tussen de
Ganzenkampstraat en de Zeelberg en
tussen de Broekstraat en Op de Spekt.
Derikx: “De vergunning is aangevraagd
en ik ben er bijna van overtuigd dat we
hem ook gaan krijgen. Het worden
twee muurtjes met daarop een
marmeren plaat met de namen van de
omgekomen soldaten en een afbeelding van de vliegtuigen.” De monumenten komen er niet zomaar, de
stichting is er volgens Derikx ongeveer
tien jaar mee bezig geweest.
Op de vraag waarom juist deze
oorlogsmonumenten zo belangrijk zijn
voor de stichting, antwoordt Derikx: “Er
zijn hier maar twee vliegtuigen neergekomen. De bemanning van één van die
toestellen heeft haar leven gegeven
voor tientallen inwoners van onze
dorpen. Een van de bommenwerpers is

met een brandende motor en heel veel
lawaai op onze dorpen afgekomen.
Als de piloot het vliegtuig met gevaar
voor eigen leven niet over het dorp had
gestuurd, dan waren er waarschijnlijk
tientallen inwoners omgekomen.”
Vijf van de zeven bemanningsleden
overleefden deze heldendaad niet.
Derikx zelf is te jong om er iets van
meegemaakt te hebben, maar volgens
zijn vader en broers was die avond
in 1942 een heel angstaanjagend
moment. “Het moet verschrikkelijk
zijn geweest. Iedereen dacht dat het
brandende toestel in het dorp zou neerstorten”, vertelt Derikx. Later heeft zijn
vader Teng nog meegeholpen om het
vliegtuig op te graven. Aangezien het
vliegtuig beladen was met bommen,
kon het niet geborgen worden en is het
tot ontploffing gebracht.
“Als het regent, kun je nog steeds
aan het gras zien waar dat vliegtuig

Snellere doorstroming

Extra parkeerruimte
Rozenfestival
De gehele bebouwde kom van
Lottum is tijdens het Rozenfestival, dit
jaar van 8 tot en met 11 augustus,
afgesloten voor verkeer. Bezoekers die
met de auto komen, moeten parkeren
op een van de parkeerplaatsen aan de
rand van het dorp en lopen vervolgens
naar de ingang. “Al het verkeer wordt
via de Horsterdijk naar Lottum gestuurd.
Die auto’s moeten zo snel mogelijk op
een parkeerplaats terecht kunnen”, zegt
Bob Obers van de werkgroep PR.
“Daarom zijn er nu drie parkeerterreinen
aan deze kant van de Maas. De
terreinen liggen allemaal aan de rand
van het dorp, niet ver van elkaar. Tijdens
de vorige editie in 2012, merkten we
dat veel mensen bij dezelfde entree
terechtkwamen, waardoor er onnodig

lange wachtrijen waren. Door de
looproutes nog duidelijker aan te geven
en dus ook met een extra parkeerterrein
te werken, verwachten we dit jaar de
bezoekersstromen beter te kunnen reguleren over de diverse entrees.”
Het aantal vrijwilligers dat aan de
entree staat is eveneens uitgebreid.
Obers: “Dit hebben we gedaan omdat
veel mensen hun kaartjes inmiddels
online kopen. Vorige editie merkten
we dat mensen, ondanks dat ze al een
kaartje hadden, toch in de wachtrij
gingen staan bij de kassa’s. De extra
vrijwilligers gaan dat dit jaar in de
gaten houden en ervoor zorgen dat
de mensen met online tickets meteen
doorlopen naar de scanners bij de
entreepoorten.”

Nieuw leven
voor dorpsraad Tienray
De slapende dorpsraad in
Tienray is van plan na de zomer
weer volop aan de slag te gaan.
Dat liet zij onlangs weten. Een
oproepje in het Tienders krentje
heeft geresulteerd in zes geïnteresseerde dorpsgenoten.
Dorpsraad Tienray gaat verder
onder de naam Dorpsoverleg Tienray.
De nieuwe dorpsraad is gericht op
het verbinden van inwoners, het
ondersteunen van initiatieven en het
spreken over belangrijke onderwerpen voor Tienray.
In september vindt er een
gesprek plaats met de zes personen, die aangegeven hebben een
bestuursfunctie in de dorpsraad
te willen bekleden. In het najaar
verwacht de dorpsraad een nieuw
bestuur aan het dorp te kunnen
presenteren.

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

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

Vrijdag 12 september
K-E-E-S / Otherwise /
Stunning Suzy
met medewerking van
diverse lokale artiesten.

✃

Het Rozenfestival in Lottum wordt deze editie met een extra parkeerplaats uitgebreid. De organisatie hoopt hiermee een snellere doorstroming
van het verkeer te bereiken.

ongeveer gelegen moet hebben”, stelt
Derikx.
In 1944 werd een tweede vliegtuig
boven Broekhuizenvorst geraakt.
Dit ontplofte in de lucht, waardoor zes
van de zeven bemanningsleden het
leven lieten. De zevende, sergeant
Wagner, is in 2012 nog eens op de plek
des onheils teruggekeerd.
Beide monumenten moeten met
financiële of materiële giften van
dorpsbewoners gerealiseerd worden.
De monumenten komen te staan in
de omgeving waar de vliegtuigen zijn
neergestort. Derikx: “Toevallig ligt de
wandelroute Stempel van de Maas
er langs. Zo wordt de geschiedenis
van deze omgeving duidelijk in leven
gehouden. Het werkt eigenlijk net als
bij andere oorlogsmonumenten. Met
deze monumenten proberen we de
geschiedenis van de dorpen op de
kaart te zetten.”

Beatnight

Zaterdag 13 september

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

Voorverkoopadressen: VVV Horst, Miez-D en via www.merthal.nl en info@merthal.nl
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Begraven verhalen
10/16

Ondanks twee jaar verlies
organiseert Stichting 7VNTY7 uit
Sevenum volgend jaar voor de derde
keer het Our Music Gathering (OMG)
festival.

Kerkhof Melderslo

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 Melderslo.

Het festival werd dit jaar op vrijdag
27 en zaterdag 28 juni gehouden op
het evenemententerrein in Kronenberg.
Gijs Janssen namens de organisatie: “De
basis van het festival is goed, dus we
willen het nog één keer proberen.”
Over cijfers willen de jongeren die
het OMG festival organiseren zich niet
uitlaten. Ze betalen het hele festival
uit eigen zak en hopen ieder jaar in
ieder geval quitte te draaien. Dat is
ze nu al twee jaar op rij niet gelukt.
Volgens voorzitter Gijs Janssen van
Stichting 7VNTY7 komt dat door de
slechte omstandigheden waaronder
het festival twee keer heeft plaatsgevonden. De laatste keer heeft het veel
geregend.

in een rij met allemaal verschillende
grafkruisen, achter op het kerkhof.
Deze kruisen zijn verzameld door
Stichting Geschiedenis Melderslo. Harry
Litjens: “We willen als stichting graag
van elk soort kruis dat er te vinden
is op het kerkhof, een exemplaar
bewaren. Het gaat ons in dat geval niet
om degene die erop vermeld staat,
maar om het kruis zelf.” “Veel van de
oude graven zijn in de loop der jaren
geruimd”, vult Ger Driessen aan.
“Na twintig jaar verlopen de grafrechten en niet elke familie kiest ervoor om
deze te verlengen. Sowieso merken ook
wij dat tegenwoordig meer mensen
voor een crematie kiezen, in plaats van
een begrafenis.”
Naast het onbekende kruisje, staat
dat van Jan Seuren. Hij is de eerste
die op het kerkhof in Melderslo werd
begraven, drie jaar na zijn dood in
1925. Daarvoor lag hij op het Horster
kerkhof. Driessen: “Hij is jong gestorven op 25-jarige leeftijd aan, ik als
het goed heb, een bloedvergiftiging
door een puistje dat hij had opengekrabd.” De Melderslose kerk werd in
1921 gebouwd. Het dorp had toen
echter nog geen eigen begraafplaats.

Hoop op betere
omstandigheden
De organisatie is er veel tijd en
geld mee kwijt, maar wil ondanks dat
graag doorgaan met haar concept.
Janssen: “We houden niets aan het festival over en lijden zelfs verlies, maar
we krijgen wel ieder jaar leuke reacties.
Wij denken dat er dus wel draagvlak
is voor ons festival, maar dat het veel
beter zou gaan als de omstandigheden
ook beter zijn. Daarom gaan we nu de
komende weken kijken hoe we het
festival volgend jaar gaan organiseren.
We gaan kijken naar de opzet, maar
ook naar de datum.”
Afgelopen week hield de organisatie een online enquête om de meningen te peilen van de festivalbezoekers. “We willen er ieder jaar sterker
uitkomen”, laat Janssen weten. Op de
enquête kwam veel respons, waardoor
ze nu verder kunnen vergaderen. Na
deze zomer wil de organisatie met de
nieuwe festivalplannen naar buiten
treden.

Tussen alle grafzerken die
er te vinden zijn op het kerkhof
Melderslo, valt er eentje speciaal
op. Niet alleen door de versiering,
het is een klein kruis ingelegd met
mozaïeksteentjes, maar ook door
het feit dat er geen naam bij is vermeld. Voor wie dit grafmonument
dus ooit gemaakt is, is een raadsel
voor zowel de beheerder van het
kerkhof Ger Driessen als voor Harry
Litjens, voorzitter van Stichting
Geschiedenis Melderslo. “We gaan
ervan uit dat het kruis ooit op een
kindergraf heeft gestaan”, vertelt
de laatste. “Maar wiens graf, dat
weten we niet. Dat is niet meer
terug te vinden in de administratie
van de begraafplaats. Mochten
mensen meer informatie hebben,

dan kunnen ze zich bij ons melden.”
Het monumentje is terug te vinden

Zand of cement nodig?
Hoeymakers heeft het!
r!

d van 8.30 – 13.00 uu
dens bouwvak geopen

Tij

BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

Overledenen werden toentertijd nog
op het kerkhof in Horst begraven. In
1928 werd de locatie in Melderslo in
gebruik genomen. “Daarvoor moest
eerst de grond opgehoogd worden”,
weet Driessen. “Graven moesten
namelijk toen 1,80 meter diep zijn,
in verband met het grondwater.
Dat ophogen gebeurde met kar en
paard, mijn vader heeft daarmee
nog geholpen.” De ingang van de
begraafplaats lag toen nog aan wat
nu de achterzijde is. Later werd die
verplaatst naar de rechterkant en
sinds enkele jaren is de ingang aan
de zijde van de Rector Mulderstraat.
De kerk van Melderslo, die in 1944
werd opgeblazen door de Duitse
bezetters, lag toen nog namelijk aan
wat nu de Rector Mulderstraat is,
schuin tegenover de huidige kerk.
Het kerkhof wordt bijgehouden
door leden van de plaatselijke KBO
en ook de bezoekers zorgen ervoor
dat de graven er netjes bijliggen.
“De mensen die hier begraven
liggen, heb ik praktisch allemaal
gekend”, zegt Driessen. “Och, je
kunt hier best beheerder van zijn,
de mensen hier mopperen in elk
geval nooit”, grapt hij.
Bron: onder andere Melderslo destijds
De geschiedenis van Melderslo tot 1971

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
mak
facebook.com/hoey
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl
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PAX Kinderhulp in Horst aan de Maas

‘Het is belangrijk dat we laten
zien dat ook hij kansen heeft’
Voor het elfde jaar komt hij naar Horst, Sebastiaan (17) uit Berlijn. Op zaterdag 12 juli kwam hij aan in Horst.
Drie weken brengt hij door bij het gezin van Angela (41) en John (43) Verbong. Ze zorgen ervoor dat hij een
onbezorgde vakantie kan hebben. Zijn situatie in Berlijn is namelijk niet zo aangenaam.

Donderdag
31 juli, 7 en 14 augustus

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

GRATIS
PARKEREN

Buitengewoon compleet!
Angela en John kwamen elf jaar
geleden in aanraking met PAX
Kinderhulp. Ze kozen ervoor een kind te
helpen nadat ze hadden geconstateerd
dat ze samen geen kinderen konden
krijgen. Angela: “Jeroen (15) en Nick
(16) zijn kinderen uit een eerder
huwelijk. We wilden graag samen een
kindje, maar dit lukte toen niet. Toch is
1,5 jaar geleden Amy geboren.”
Ze vervolgt: “Elf jaar geleden zijn
we gaan kijken om een ander kind te
helpen, bijvoorbeeld via pleegzorg. Hier
komt erg veel bij kijken. Uiteindelijk
zijn we uitgekomen bij PAX Kinderhulp.
Toen ging alles in sneltreinvaart.
Diezelfde zomer nog kwam Sebastiaan
voor het eerst naar Nederland. Hij was
toen zes jaar oud.”
De eerste keer dat het gezin
Sebastiaan ontving, was een bijzondere
ervaring. Angela vertelt: “Voor hem
voelde het echt als thuiskomen. Hij
vloog John meteen om de nek en hij
noemde hem zijn ‘Ferien Vater’. Hij was
wat terughoudender bij mij, waarschijnlijk omdat zijn moeder hem heeft
verlaten toen hij 3 jaar was. De organisatie vertelt de pleeggezinnen niet
alles wat iemand heeft meegemaakt.
Je kan natuurlijk al snel overbezorgd
worden en iemand daardoor anders
gaan behandelen. We weten wel dat

zijn biologische vader nog de gedeeltelijke voogdij over hem heeft. Nu
wordt hij opgevangen door een gezin
dat ook de crisisopvang van andere
kinderen doet. Dat gezin heeft het ook
niet breed. Ze wonen in een caravan
en er slapen soms wel vijf kinderen
op een slaapkamer. Ook komt het voor
dat er slechts geld is voor maar een
maaltijd per dag. Met hen hebben we
ook contact.”
John legt het doel uit van de tijd
dat een kind via PAX in Nederland is.
“Het is belangrijk dat we laten zien dat
er kansen zijn voor hem, dat het ook
anders kan. Door de economische crisis
gaat het nog slechter met de mensen
die het al slecht hebben in Berlijn. In
de buitenwijken is het gevaarlijk en
veel mensen zijn verslaafd aan alcohol
en drugs.” Angela vult aan: “Wat zich
daar allemaal afspeelt, is zo moeilijk
voor te stellen. Als ik die verhalen hoor,
dan staan de tranen in mijn ogen. Veel
tieners die in de problemen zitten,
worden zwanger rond hun veertiende
of vijftiende levensjaar en vervallen in
hetzelfde patroon als hun ouders. Het is
een vicieuze cirkel.” John: “Doordat we
hebben laten zien dat het anders kan,
is Sebastiaan bezig met een opleiding.
Hij werkt graag met dieren en is nu aan
het studeren voor dierenverzorger.”

Angela: “Als Sebastiaan in Horst is,
gaan we elke week iets anders doen.
Zo gaan we een keer naar de dierentuin, naar een pretpark en naar de
picknick van PAX Kinderhulp. We nemen
hem overal mee naar toe en hij kent
de mensen in de buurt hier ook. Als hij
hier net aangekomen is, gaat hij altijd
even hoi zeggen.” Angela geeft aan
dat veel mensen hun bewondering uitspreken over hun hulp. “Maar als ik dan
zeg; ‘dat kan jij ook’, dan hoor ik vaak
dat mensen dan hun zomervakantie
hiervoor moeten opgeven en dat niet
willen. Dat vind ik echt egoïstisch. Onze
kinderen hebben het 52 weken per jaar
goed. Kinderen als Sebastiaan kijken
echt uit naar die drie weken.”
John vult aan: “Je kan niet de hele
wereld helpen. Maar als ik iets voor
een ander kan doen, dan doe ik dat.
Het geeft veel meer voldoening om
een kind te helpen, dan drie weken in
Turkije in een stoel in de zon te liggen.”
Sebastiaan waardeert het erg dat
hij hier mag komen, laat hij weten.
“Ik vind het heel leuk. Met Nick en
Jeroen ga ik wel eens naar de Kasteelse
Bossen met de hond wandelen en het
eten in Nederland is ook erg lekker. Wat
ik ook leuk vind, is dat als ik in Horst
ben, we altijd eerst friet eten. Maar het
allerleukste vind ik deze familie.”

Toch subsidie voor
jeugdgebouw Kronenberg
Het jeugdgebouw in Kronenberg kan toch worden opgeknapt. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft
besloten 10.000 euro uit het leefbaarheidsfonds vrij te maken voor Stichting Jeugdgebouw Kronenberg.
Eerder besloot de gemeenteraad
dat de benodigde subsidie van 19.000
euro niet in het accommodatiebeleid
paste, maar dat de wethouder toch op
een andere manier hulp moest bieden
aan de stichting die het jeugdgebouw

in Kronenberg in handen heeft. Nu is
een verlaagd subsidiebedrag, namelijk
10.000 euro, uit het leefbaarheidsfonds,
toch toegekend aan de stichting.
De gemeente wil hiermee de jongeren en andere vrijwilligers, die zich

inzetten voor het jongerenwerk in
Kronenberg prijzen. Met het geld dat
de stichting krijgt, heeft ze inmiddels
het dak en het hekwerk gerenoveerd.
Met de aanpassingen kan het gebouw
in de toekomst ook worden verhuurd.

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

!”

“Wij wensen u een fijne vakantie

‘Voor particulier
en bedrijf’

I.v.m. bouwvakvakantie is ons bedrijf gesloten
van 26 juli tot 18 augustus.

Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE BADMODE TAFELMODE
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Beetje bij beetje moesten wij je verlaten,
wij konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer,
de man, pap en opa van vroeger was er niet meer.
Ons gevoel zegt: we zullen je missen,
maar ons verstand zegt: zo is het goed,
heel lang al een beetje afscheid en nu voorgoed.

Mat Stelten
echtgenoot van

Willy Stelten - de Caluwe
Pap, schoonvader en opa van
Paul en Doreth Stelten - Hesen
Daan, Freek, Jur
Marie-José en Jos Verstegen - Stelten
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.
Thorn, 19 juli 2014
Correspondentieadres: Korverstraat 34, 5961 KL Horst
Geheel naar wens van Mat hebben wij in besloten kring
afscheid van hem genomen.

Rouw niet om mij
We hebben gelachen en gehuild
Genoten van vele mooie momenten

Voormalig huisarts te Horst
echtgenoot van

Marianne Schuurman - van de Meerendonk
† Venlo, 17 juli 2014
Marianne
Harm en Siv
Dewi
Rinse
Eliane en Jessy
Haammakerstraat 6
5961 KK Horst
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Wij willen u bedanken voor de
belangstelling en het medeleven
rond het overlijden van
ons pap en opa

Antoon
Ploegmakers
“Tontje De Ploeg”
Mam, kinderen
en kleinkinderen

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.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Wij feliciteren onze collega’s
met hun bedrijfsjubileum!

Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. rabarber, blauwe bessen,
abrikozen, perziken, snijbonen, komkommers, tomaten, knolselderij enz.
Thijs Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Tijdens een uitstapje van de Personeelsvereniging
op 11 juli 2014 werden er 4 dames in het zonnetje
gezet ter ere van hun jubileum. Lisette Stoot
(2e van rechts) vierde haar 12,5-jarig dienstverband en de dames Marlies Starmans, Ine Geurts
en Marlie Ververgaard hun 10-jarig jubileum.
Alle dames zijn werkzaam bij Van den Brandt
Straten Assurantiën BV, vestiging Grubbenvorst.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Venloseweg 9, 5971 CG GRUBBENVORST

Te huur luxe nieuwe camper bj. 2014.
Nog vrij aug. - okt. Info Camper verhuur
De Witte. L. Boekestijn 06 43 47 63 39.
www.essodewitte.nl

Sjef & Dini
Vullings-Claessens

Te koop pruimen (Mirabellen),
Horst. Tel. 077 398 30 47.

Koert Schuurman

* Groningen, 9 april 1948

T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
hooimachine-hark-maaier-mesttankweisleep-ploeg-maiszaaimachinetractor enz. en vee/paardentrailer
06 19 07 69 59.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
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.
Actie paardendekens wassen.
Actie dagen voor het wassen van
paardendekens bij Mara Munten!
17 t/m19 juli en 24 t/m 26 juli dekens
wassen voor € 10,- per stuk (normaal
€ 12,50) Hazenkampweg 15 in Meterik
tel. 06 38 89 08 20.
Gastouderopleiding gratis.
Vaste oppas? Opa/oma? Wilt u extra
bijverdienen? Gratis het gastouder
diploma behalen? (vraag n. vw.)
GOB Roodkapje, 077 374 51 49.

50 jaar getrouwd!
23 juli 2014

Proficiat!
Kinderen en kleinkinderen

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
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.
Voor winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

www.briensveld.nl

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

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

www.theoarts.com

7 juli 2014
Zoon en broertje van
Mascha, Ludwig en
Koen Nooyens
Broek 8
5975 PB Sevenum



Wauw, un megje!

Bo

Geboare op 16 juli 2014

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

Welkom lief ventje!

Markies Catering zoekt voor een school
in Horst een cateringmedewerkster.
Voor meer informatie kijk op
www.markiescatering.nl
Poolse huisgenoten gezocht.
Gemeubileerde kamers, Witveldweg 44,
Tel. 06 22 39 93 94.
www.herbergdelindehoeve.com
Zondag 27 juli 2014 Fietsroute Kunst
op Vakantie. Bij Hotel Herberg de
Lindehoeve in Grubbenvorst open huis,
hoefsmid aan het werk en de terrassen
open voor een hapje en drankje.
Route: www.slapeninlimburg.nl

Reintjes

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Joep

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

Bloemenkwekerij

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

Geboren

Trotse elders en zussen zien
Frits Meelkop & Mieke de Boer
Daantje & Kris
Broekhuizerweg 6
5973 NX Lottum

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

Dag en nacht bereikbaar

Schoolstraat 5, 5961 EE HORST

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Geboren op
19 juli 2014

Giel
Zoon van:
Richard en Marlie
Jeucken-Vermazeren
Broertje van Anne
Lottumseweg 10
5872 AB Broekhuizen



Geboren

Lina

14 juli 2014
Dochter van
Patrick Redeker en
Wendy van Middendorp
Zusje van Daan
Steijvershorst 30
5976 PT Kronenberg
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Zorgen bossen Griendtsveen blijven
Waar de plannen voor de natuur in Griendtsveen eerst vooral vragen opriepen over overlast van muggen, zijn veel inwoners nu geschokt over het aantal bomen dat gekapt dreigt te worden.
Actiegroep Houd Griendtsveen Leefbaar organiseert twee wandelingen om inwoners bewust te maken van de toekomst van hun gebied.
Staatsbosbeheer denkt veel van de
zorgen van inwoners van Griendtsveen
over de gevolgen van een groot
natuurherstelproject in De Mariapeel
weg te kunnen nemen. Die conclusie
trok projectleider Marcel Vermeulen na
een overleg met bezorgde omwonenden
uit Griendtsveen over de gevreesde
overlast van muggen en knutten. “De
zorgen over het woonklimaat zijn
oplosbaar. Wij verwachten met de
voorgestelde maatregelen eventuele
wateroverlast of mogelijke extra
overlast van muggen te kunnen
voorkomen.” Staatsbosbeheer wil dan
ook meewerken aan een onderzoek dat

door de Universiteit van Wageningen
uitgevoerd gaat worden naar de risico’s.
Op andere fronten zijn de inwoners van Griendtsveen en nabijgelegen
dorpen als Helenaveen en Evertsoord
minder blij met de houding van
Staatsbosbeheer. Volgens Arno van
Mullekom van de actiegroep Houd
Griendtsveen Leefbaar, wordt de totale
omvang van het project de inwoners
nu pas duidelijk. “Staatsbosbeheer is
voornemens alle bomen te kappen in
de Mariapeel. Wat overblijft zijn drie
bomen en tien afgezaagde bomen per
hectare. In de brochure spreken zij van
het verwijderen van bomen. Ze schrijven

niet dat er 450 hectare bos moet verdwijnen om de groei van het hoogveen
te bevorderen.”
De provincie wil het watersysteem in
het gebied veranderen om de natuurontwikkeling te stimuleren. Zij voorspelt dat
bomen door een hogere waterstand af
zullen sterven, dus wil dit voor zijn door
een gedeelte te kappen. De gemeenteraad heeft het plan inmiddels al goedgekeurd. Staatsbosbeheer kreeg opdracht
het uit te voeren. Vermeulen: “De
belangrijkste cultuurhistorische patronen
blijven overigens goed zichtbaar in het
landschap. Van vernieling van de cultuurhistorie, zoals door een enkeling wordt

gesteld, is absoluut geen sprake.”
De zorgen van omwonenden over
het verdwijnen van een deel van het bos
blijven echter. Vermeulen: “De openheid
die we hier creëren past goed bij dit
hoogveengebied. Het noordelijke deel
van de Mariapeel gaat met de ingrepen
meer lijken op het zuidelijke deel. In de
jaren 80 zijn in het zuidelijke deel van
de Mariapeel vergelijkbare maatregelen
genomen. De ervaring daar leert dat na
een dergelijke verandering omwonenden het gebied weer snel in hun armen
sluiten.” De bewoners van Griendtsveen
en omstreken twijfelen nog sterk aan
die laatste bewering. De actiegroep stelt

zelfs dat veel inwoners nog niet geheel
op de hoogte zijn van de volgens hen
verstrekkende gevolgen van de plannen.
Zij organiseert daarom excursies “door
ons eigen natuurgebied, de Mariapeel,
dat op het punt staat verwoest te
worden. Als er uitvoering mag worden
gegeven aan deze herinrichtingsplannen, zal dit prachtige stuk pure natuur
onherstelbaar vernietigd worden. Sta op
en steun de actie. Ben trots op uw eigen
Peel, zoals die nu is en moet blijven”,
roept de actiegroep op.
De excursies beginnen zaterdag 26
en zondag 27 juli om 14.00 uur vanaf de
Kaasweg in Helenaveen.

OM: Geen strafbaar feit
bij dood Joop Kusters
Het Openbaar Ministerie heeft in samenwerking met de Eenheid Limburg van de nationale politie het
onderzoek naar de dood van Joop Kusters uit Swolgen afgerond. Volgens hen zijn er geen bewijzen voor strafbare
feiten die de aanleiding zouden zijn van het tragisch ongeval.
De 19-jarige Joop kwam in de
vroege ochtend van zaterdag 26 april
om het leven toen hij op de A73 bij
oprit Horst-Noord werd overreden.
Hij was uit geweest in Horst en op
weg terug naar huis in Swolgen.
“Politie en justitie hebben meer dan
uitgebreid onderzoek gedaan in deze
zaak, om alle vraagtekens die er bij
de nabestaanden en vrienden van
Joop leefden, te kunnen wegnemen. Dit is helaas niet helemaal
gelukt, een korte tijdspanne voor het
ongeval blijft niet ingevuld”, aldus
het OM.
De politie liet begin mei ook al

weten niet uit te gaan van een misdrijf. Nabestaanden vonden dit echter
te voorbarig en namen experts in de
hand om de zaak te blijven onderzoeken. Het OM stelt nu: “De plaats waar
Joop werd aangetroffen is uitgebreid
onderzocht, er zijn veel getuigen
gehoord, camerabeelden uitgelezen
en alle mogelijke scenario’s onderzocht. Joop had alcohol gedronken,
maar in zijn bloed zijn geen andere
stoffen aangetroffen die van invloed
kunnen zijn geweest. De vraagpunten van de ouders en vrienden zijn
in het onderzoek meegenomen.” Zij
concludeert geen strafbare feiten te

hebben gevonden, die de aanleiding
zouden zijn van het ongeval. Daarom
blijft het dossier vanwege privacywetgeving bij de politie en kan het
OM het niet aan derden verstrekken. Het OM geeft aan dat politie en
justitie gesprekken hebben gevoerd
met de nabestaanden van Joop om
op zo veel mogelijk van hun vragen
antwoord te kunnen geven.
Op 13 juli plaatsen familie en
vrienden nog een kruis ter nagedachtenis aan Joop. Hij zou op die dag
20 jaar zijn geworden. De familie
geeft aan door te blijven gaan met
haar eigen onderzoek.

Bent u geïnteresseerd of wilt u nadere informatie?
Bel onze coördinator (06 - 55 79 02 71) of mail naar
info@vptznoordelijknoordlimburg.nl

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

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

Weiland te huur gevraagd voor
twee paarden, omgeving Swolgen,
Broekhuizen, Lottum.
Meer info tel. 06 24 41 53 19.

50
%
korting

Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 30 83 78 52.
Gevonden kinderpetje in
Westerholtstraat. Tel. 077 398 30 47.
Weerbaarheid cursus
voor kinderen van groep 3 t/m 8 van
alle basisscholen. Start in september
2014. Aanmelden voor 25 augustus.
De cursus wordt gegeven in
Grubbenvorst. Voor meer informatie
kijk op www.marietweijs.nl

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.

voor overdag en ’s nachts.

r
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dan 2 st!
in Hor

Automonteur gevraagd. Garagebedrijf
De Kreitenberg is op zoek naar een
ervaren automonteur met apk 2.
Adres: Kreuzelweg 4, 5961 NM Horst.
Tel. 077 398 65 28.

Pasfoto’s bij Ster Videotheek!
Voor officiële pasfoto’s en visa. Nu met
gratis profielfoto! 7 dagen per week
geopend van 13.00-21.00 uur. Gratis
parkeren voor de deur. Ster Media
Store, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl

zoekt gemotiveerde vrijwilligers

Vier generaties
Superoma Paula Poels-Cleven uit America poseert hier trots
ter ere van haar 88e verjaardag met achterkleinkind Pomme.
Pomme werd geboren op dinsdag 22 april. Superoma glunderde
van oor tot oor toen ze hoorde dat er een ‘megje’ geboren zou
worden. Samen met oma Franca Schoeber-Poels uit Horst en mama
Janny Schoeber uit Sevenum maakt Pomme voor het eerst vier
generaties binnen de familie compleet.

op zonnebrillen uit
de opruiming

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruyt zeropt iek.nl
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Campagne

Caroline Kortooms ambassadeur voor 50 plus
Directeur Caroline Kortooms van attractiepark Toverland in Sevenum is sinds 30 juni ambassadeur van de campagne Open voor 50+. In haar pretpark is zo’n 25 tot 30 procent van de
werknemers ouder dan 50 jaar. Ze hoopt als ambassadeur van de campagne meer 50-plussers aan het werk te krijgen. Maar waarom wil ze dat en kan ze niet beter meer jongeren aan het
werk laten gaan?
verwant met haar leeftijdsgenoten en
hoopt daarom dat de vooroordelen over
50-plussers worden weggenomen.
In haar eigen pretpark heeft
Kortooms er altijd naar gestreefd een
mix van jong en oud op de werkvloer
rond te hebben lopen, vertelt ze.
“In de zomer lopen er iets meer studenten, omdat ze dan vrij zijn, maar
door het jaar heen zijn de 50-plussers
in de meerderheid.” Kortooms vindt
dat ouderen net zo goed zijn in hun
functies als jongeren. “Qua ziekteverzuim zijn ze gelijk aan jongeren en ze
werken net zo snel.”

’Ik bewaar alle brieven’

Kortooms werd gevraagd als
ambassadeur voor de campagne.
“Normaal gesproken krijg ik heel veel
van dergelijke aanvragen, maar deze

vond ik anders, omdat ik zelf ook
50-plus ben en er niet aan zou moeten
denken om nu thuis te komen zitten.”
De enthousiaste zakenvrouw voelt zich

Voor de campagne is Kortooms
te horen in radiocommercials en daar
krijgt ze naar eigen zeggen veel leuke
reacties op. “Naast de veel positieve
reacties krijg ik ook veel sollicitatiebrieven van 50-plussers. Helaas
is het park nu voorzien van genoeg
werknemers. Als de sollicitanten eerder waren geweest, hadden ze kans
gemaakt. Nu bewaar ik gewoon alle
brieven en wie weet nodig ik in de
toekomst wel een paar mensen uit”,

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

Weet wat je deelt
op de social media
Door: Jeroen Schobbers
LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, met z’n allen gebruiken
we heel wat social media platforms om onze ervaringen en belevenissen te
delen. Maar zijn we ons wel altijd bewust van de impact van onze berichten,
connecties, tweets en likes?

Prive of zakelijk?
In dat delen is het tegenwoordig
steeds lastiger om privé en zakelijk
te scheiden. De verwevenheid wordt
steeds nauwer. Logisch eigenlijk,
want ook je werk maakt deel uit
van je sociale leven. Niet alleen wat
betreft de inhoud van de berichten
wordt de scheidslijn steeds vager.
Ook wat betreft het indelen van de
sociale mediaplatforms. LinkedIn is
zakelijk en Facebook is privé? Maar
wie heeft er tegenwoordig geen collega’s tussen zijn Facebookvrienden
staan of zelfs zakelijke relaties?

Nieuwe mogelijkheden
Steeds meer organisaties gebruiken
social media om klachten te signaleren
én op te lossen. Webcareteams houden
de berichtgeving rond de organisatie
op diverse social media in de gaten.
Zodra er een klacht of negatieve uiting
verschijnt, speelt het webcare team hier
op in. Hiermee wordt voorkomen dat
klachten leiden tot massale negatieve
aandacht (denk aan de Twitter-acties
van Youp van ’t Hek richting T-Mobile).
Daarnaast kunnen klachten op deze manier snel en effectief opgelost worden.
Bedrijven maken ook steeds meer
gebruik van social media om nieuwe
medewerkers te werven. Netwerksites
worden bijvoorbeeld gebruikt om kennis
te maken met kandidaten of om vacatures te plaatsen. Kandidaten gebruiken
social media om te filteren wat er over
een werkgever wordt verteld. En om
zichzelf te promoten natuurlijk!

generatie 50-plussers een pittige
generatie. “Zelf ben ik ook nog lang
niet klaar met werken en dat vind ik
helemaal niet erg.” Toen ze haar vroegen om aan deze campagne mee te
doen, heeft ze wel nagedacht over de
effecten ervan. “Ik dacht nog, trek ik
dan geen groep voor? Maar voor mij is
iedere generatie gelijk. Jongeren hebben het misschien minder nodig dan
ouderen om gesteund te worden bij
het zoeken naar een geschikte baan,
maar als ik door een jongerenorganisatie word gevraagd, zeg ik denk ik
ook ja”, besluit Kortooms.
(Foto: Stefan Koopmans photography)

Rechtgezet
Vorige week schreven we in HALLO Horst aan de Maas over het
bestratingsproject van het centrum van Horst.
Er werd toen gesproken over Wim
Ramakers van Wegenbouw Limburg.
Dit is incorrect. De heer Ramakers
sprak over het project namens

BLM Wegenbouw BV uit Wessem,
onderdeel van de Van den Biggelaar
Groep.

Genomineerden
Ondernemersprijs

Oh, zit dat zo!

Sociale media is een verzamelnaam voor internettoepassingen waarmee het mogelijk is om
informatie met elkaar te delen. Met
andere woorden: ‘media die je laten
socialiseren met de omgeving waarin
je je bevindt’.

zegt ze.
Kortooms snapt dat 50-plussers
niet in alle sectoren nog net zo goed
functioneren als jongeren, maar is er
wel heilig van overtuigd dat de senioren goede werknemers kunnen zijn.
“50-plussers zitten aan hun emotionele en intellectuele top. Daar kun je
als bedrijf een hoop uithalen”, vindt
ze. In haar eigen attractiepark heeft
ze maar weinig voorzieningen moeten
treffen voor de wat oudere werknemers. “Bij attracties waar veel wordt
stilgestaan, staat een kruk, maar daar
maken jongeren ook gebruik van.”
Volgens Kortooms is de huidige

Meer delen dan verwacht
Pas op met het koppelen van
verschillende sociale mediaplatforms.
Het koppelen van LinkedIn, Facebook
en Twitter biedt gebruiksgemak.
Een bericht kan zo eenvoudig of zelfs
automatisch worden gedeeld op meerdere platforms. Let dus wel op dat je
een bericht niet met meer mensen
deelt dan je verwacht! Plaats niets wat
je liever niet openbaar wilt maken.
Zodra iets op internet staat bestaat
de kans dat de inhoud gedeeld wordt.
Een ‘vriend’ die zijn eigen privacy
instellingen niet goed heeft gereld kan
er zomaar voor zorgen dat je bericht
onbedoeld wereldnieuws wordt.

Handelstraat 17, Horst

De genomineerden voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2014
zijn donderdag 17 juli bekendgemaakt. Francis Schroembges van Francis
Poetry in Hair and Beauty en Mark en Erik Verdellen van TVI Computers uit
Horst en Hans van de Laak en Emiel Keiren van Lakei Boomkwekerijen uit
Lottum zullen op 20 november strijden om de titel.
De selectiecommissie onder leiding
van Leon Litjens heeft op dinsdag
15 juli de kandidaten voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
persoonlijk ontvangen en beoordeeld.
Dit jaar beoordeelt de commissie niet
alleen de schriftelijke aanmelding,
maar voert zij ook gesprekken met
kandidaten na een presentatie.
De commissie koos hierna drie kandidaten die aan de jury worden voorgelegd.

De jury, onder leiding van Chris
Buijink, bepaalt uiteindelijk wie de
Ondernemersprijs 2014 wint. De drie
genomineerden worden onder andere
door de jury bezocht en mogen zichzelf
en hun onderneming presenteren.
Ook een interview maakt onderdeel
uit van de jurering. De uitreiking van
de Ondernemers-prijs vindt dit jaar
plaats op 20 november in De Mèrthal
in Horst.

Graag nodigen
wij u uit...
...voor het aanslaan van het eerste fust
Smaak van Echt 2014 Lustrumbier Schwarz!
De brouwmeesters van Alfa, Budels, Gulpener en
Lindeboom zullen een toelichting geven op het
nieuwe bier dat zij gezamelijk ontwikkelden
en heffen graag samen met u het glas.
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Wilhelminaplein 13 Horst
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GEPLUKT Twan van Hegelsom

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.

heel gevarieerd. Daarnaast is het
onderwijs een prettige werkgever.”
Binnen zijn veertigjarig dienstverband
is de Grubbenvorstenaar hoofdzakelijk doende geweest met passend
onderwijs. “Ik vind het leuk om met
jeugd om te gaan. Met name zwakke
kinderen wil ik graag een goede
plek en extra begeleiding geven. Ze
moeten zich rustig en veilig voelen en
het idee hebben dat ze mee mogen
doen”, licht Twan toe. Zijn passie voor
het onderwijs heeft hij niet van een
vreemde. “Het zit in het bloed. Mijn
broer was leraar op het Blariacum in
Venlo, mijn tantes hebben op basisscholen in Lottum en Grubbenvorst
gewerkt, mijn vrouw Marie-José en
onze oudste dochter Lydwien zijn ook
werkzaam op het Citaverde College in
Horst en de jongste dochter Charlotte
heeft haar opleiding tot danslerares
in Utrecht bijna afgerond. Bovendien
kreeg ik op de pedagogische academie les van mijn oom. Voor de andere
leerlingen werd het daardoor ook
‘ome Jan’ in plaats van meneer Van
Hegelsom”, vertelt Twan lachend.
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Deze zomer stelt Joke van
Het Aardbeienland in Horst
speciaal voor de lezers van
HALLO Horst aan de Maas een
recept samen met aardbeien en
andere lekkere producten. Met
een paar tips maakt u zelf de
lekkerste zomerse gerechten.

Zomerse
salade
met zoete
aardbeien
Benodigdheden:
• 1 kleine krop sla
• 200 gram zachte geitenkaas
• handvol gehakte
pistachenootjes
• 300 gram verse Kimberly
aardbeien
• 4 plakken ananas
• 100 gram witte druiven
gehalveerd en ontpit
• 4 dun gesneden tomaten

Het begin van iets
nieuws
Twan van Hegelsom (61) is een geboren en getogen Grubbenvorstenaar, wiens voorouders eveneens uit het
aspergedorp stammen. Maar liefst 38 jaar is hij in het groenonderwijs werkzaam geweest. Na een veertigjarig
dienstverband heeft hij onlangs middels een vrijwillige vertrekregeling een punt achter zijn carrière gezet. Deze
week wordt Twan geplukt.
Twan vertelt uit een echt tuindersgezin te komen. “Op volle grond
teelde mijn vader gewassen als asperges en augurken. Het betekende vroeg
opstaan en hard werken. Ook mijn
twee oudere broers en ik moesten al
op jonge leeftijd meehelpen op het
land. Helaas zijn zij beide al overle-

den.” Na de basisschool bestond er
enige twijfel of het de lagere tuinbouwschool of de mulo zou worden
voor Twan. “Ik zou misschien de tuinderij van mijn vader overnemen. Het
werd uiteindelijk toch de mulo,
net zoals mijn broer had gedaan”,
vertelt hij.

• ½ in dunne plakjes gesneden
komkommer
• 4 eetlepels olijfolie

Bereiding:
• Was de sla en centrifugeer de
blaadjes tot ze droog zijn;
• snij de geitenkaas in kleine
blokjes;
• ontkroon de aardbeien en snij ze
in vieren;
• meng alle ingrediënten door
elkaar;
• bestrooi het geheel met de
pistachenootjes;
• zet de salade voor opdienen een
half uurtje in de koelkast.

PUZZEL
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Dit recept wordt u aangeboden door
Het Aardbeienland in Horst.
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Twan geeft te kennen met een
goed gevoel op zijn onderwijscarrière terug te kijken. “Ik geef het wel
een 8 of 9. Eigenlijk alles wat voorbij
kwam, heb ik mogen doen. Het was
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Joke

‘Ik geef het wel een
8 of 9’

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.

Geniet van dit heerlijke nagerecht!

Eet u smakelijk!

Hierna volgden de havo in Roermond
en de pedagogische academie in
Venlo. Het einde van zijn militaire
dienstplicht betekende vervolgens
het begin van een lange carrière in
het onderwijs in Horst en omstreken,
waarin hij functies als docent, decaan,
roostermaker, directielid en directeur van het vmbo, zorgcoördinator,
coördinator sociale veiligheid, lid van
de OR en voorzitter van het zorgloket
Noord-Limburg bekleedde.

“Een collega vertelde me laatst dat
ik mijn pensioen moest zien als het
begin van iets nieuws. Ik heb energie
genoeg, dus ik ga absoluut wat doen.
Wellicht wordt het weer iets binnen de
onderwijsbranche, zoals een onafhankelijk voorzitterschap binnen het
zorgloket”, aldus Twan.
Ook is hij al veertig jaar lid van
actieve vriendengroep De Stamboys
waar hij de rol van penningmeester
vervult. Bovendien doet de duizendpoot geregeld aan tennis, voetbal en
motorrijden waarbij hij per jaar afstanden van wel 4.000 tot 5.000 kilometer
aflegt. “Ik ga graag op vakantie.
Met name Griekenland is geliefd.
Ik vind het een prettig land om te verblijven. Wanneer we er zijn, reizen we
door het hele land. Dit hoort natuurlijk
ook bij het onderwijs”, grapt Twan.
Zijn grote trots vormt zijn kleinkind
Mali (1), de dochter van zijn oudste
dochter. “Bij Lydwien is nu de tweede
op komst. Ik pas met plezier op.
Het is toch een heel andere beleving
als je zelf opa bent”, sluit Twan glimlachend af.

houthakkerssteak
v/h scharrelvarken

varkens wokreepjes
boomstammetjes

100 gram € 1,25
100 gram € 0,99
5 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Marieke
ment...
Het is al vaker gezegd: je
hoeft niet ver van huis te gaan
om mooie vergezichten te zien,
te genieten van bijzondere
architectuur of muziek en
andere culturele activiteiten.
In ons eigen Horst aan de Maas
is op dat gebied veel te vinden.
Zo bezoeken we voor onze serie
Begraven verhalen alle
kerkhoven in Horst aan de
Maas. Het verwondert me nog
telkens hoe goed die onderhouden worden en welke
mooie grafmonumenten er te
vinden zijn.
Ook privé ga ik er graag op
uit in onze gemeente. De
natuurgebieden in Horst aan de
Maas zijn zeker een wandeling
waard. Er is echter een nadeel
wanneer je lekker op je gemak
door de bossen struint: bijen,
muggen, dazen en andere
steekbeesten. Vooral nu het zo
lekker broeierig weer is,
zwermen ze vrolijk (of boos,
dat kan ik er natuurlijk niet aan
zien) om je heen. Nu heb ik op
zich niets tegen bijen of
muggen. Leven en laten leven,
denk ik dan maar. Als jij mij
niet in de weg vliegt, dan loop
ik jou ook niet in de weg. Maar
dat is het hem juist. Om de een
of andere reden moeten die
zoemende dictators mij altijd
hebben. Je kunt gerust met mij
een wandeling door het nu
zompige Schuitwater maken.
Die muggen en dazen zien jou
toch niet staan, ze hebben het
veel te druk met mij. “Je moet
er ook niet naar slaan”, is dan
het welgemeende advies,
“Dan komen ze juist terug.”
Wat moet ik dan doen?
Lijdzaam afwachten tot ze mij
helemaal lek steken? Zodat ik
de rest van de week met grote,
rode bulten op mijn armen en
benen rondloop? Die ook nog
eens ver-schrik-ke-lijk jeuken!
Niet zo’n lichtelijk irritant
kriebeltje, maar zo’n
gekmakende jeuk waar je
’s nachts van wakker wordt.
Ik weet dat je ervan af moet
blijven, maar soms bezwijk ik
voor de verleiding.
Er zit niets anders op dan
tijdens de zomer de natuur te
ontwijken. Ik luister binnen
wel naar een cd met
vogelgeluiden.

...of ni?
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Wat
zeg je?

Wat moet er met het voormalig sportpark Bergsbos gebeuren?

Bergsbos teruggeven
aan de natuur

De inwoners van Meerlo hebben onlangs afscheid genomen van sportpark Bergsbos in hun
dorp. Voortaan gaat de voetbalclub naar het nieuwe sportpark in Wanssum. De gemeente
heeft sportpark Bergsbos nu in handen. Ze zou het moeten teruggeven aan de natuur,
vindt bijna de helft van de inwoners. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
gebeuren, maar
Nu sportpark
“Een evenementenlocatie
een klein aantal,
Bergsbos niet
voor inwoners”
4 procent, wil er
meer als sportpark gebruikt
“Maak een analyse met de woningbouw laten
wordt, heeft de
bevolking en laat daar een plaatsvinden.
Het gebied een
gemeente de
plan uitkomen”
agrarische bestemgrond in handen
gekregen.
“Een speelpark met kabelbaan ming vinden, is volgens 7 procent een
Teruggeven aan
en skelterbaan”
oplossing. Daar is
de natuur, vindt
echter ook tegenstand op. “Er dwarre46 procent van de inwoners van de
len ongelofelijke verhalen rond om de
gemeente de beste oplossing voor het
grond te ruilen met een nabije agrariër,
park. Ruim één op de drie inwoners
maar dan haal je je nog meer ellende
van Horst aan de Maas weet eigenlijk
niet wat er het beste met het park kan aan je hoofd voor Moeder Natuur”,

Overig
7%

Woningbouw 4%
Weet
niet
36%

Natuur
46%

stelt een
stemmer.
Zeven procent
van de inwoners ziet
graag dat er iets anders met het gebied
gebeurt, vaak in lijn met de huidige
functie. Een ontmoetingsplek voor de
jeugd of een natuurlijke speelplaats
of kinderboerderij worden geopperd.

Agrarische
bestemming
7%

Ook noemen meerdere
mensen de aanleg van een
visvijver als een goed alternatief. Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Te koop Past Zegersstraat 9

Grubbenvorst

Ooit al gedacht aan:

✓ besloten tuin met veel zon
✓ tuinkamer met schuifpui
✓ open keuken/kamer
✓ grote leefruimte!
✓ ligging aan plein
✓ dichtbij centrum
✓ grote garage

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

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

In prijs verlaagd!!!
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Bespreking Poll week 28

Eén horecamunt voor heel Horst aan de Maas is handiger
Deze stelling legden wij u twee weken geleden voor. Aanleiding was de
verandering van de munt van het Horster Horeca Collectief, die bij veel evenementen en cafés gebruikt wordt. De vraag werd gesteld of één horecamunt
voor heel Horst aan de Maas niet veel handiger zou zijn. Een ruime meerderheid van 70 procent zag dat idee wel zitten. Het idee om horecamunten te
gebruiken, is ooit ontstaan vanuit de gedachte zoveel mogelijk contact geld te
vermijden in de kroeg. Eén munt voor alle dorpen en alle evenementen vinden

zij heel handig, want je kunt er overal mee afrekenen. Je blijft dan ook minder
snel met muntjes zitten, want je kunt ze op veel plekken gebruiken. Van al
onze stemmers zag 30 procent het echter niet zo zitten: één munt zal voor
horecagelegenheden of eendaagse festivals bijvoorbeeld extra kosten met
zich meebrengen. Of zij vrezen chaos als er niet een organisatie komt die alles
tussen alle horeca en evenementen, en dat zijn er nogal wat in de gemeente,
coördineert.

Er zijn te veel oorlogsmonumenten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Er zijn plannen om dit jaar nog in Broekhuizenvorst twee oorlogsmonumenten te plaatsen ter nagedachtenis aan de soldaten die tijdens de Tweede
Wereldoorlog omkwamen met hun gevechtsvliegtuigen. Ook in Meterik is het
initiatief opgevat om bij het kerkhof een monument te plaatsen dat herinnert aan
een vliegtuig dat hier tijdens de oorlogsjaren neerstortte.
Het is goed dat zeventig jaar na de bevrijding van Horst aan de Maas in
1944, nog steeds wordt stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog en wat deze in
onze regio teweeg heeft gebracht. Ook de generaties die de oorlog niet hebben
meegemaakt, worden er zo aan herinnerd. De oorlog maakt tenslotte deel uit

van onze geschiedenis. Die mogen we nooit vergeten. Voor de jongste generaties
bieden juist monumenten, die specifieke gebeurtenissen herdenken, tastbare
voorbeelden van oorlog.
Aan de andere kant kun je je afvragen of het nodig is om voor elke tragische
gebeurtenis een oorlogsmonument op te richten. Elk dorp heeft er intussen al een
of meerdere. Gaat de betekenis er zo niet van verloren? Bovendien: wie zijn wij
om te bepalen wie er wel of geen monument heeft verdiend? En welk monument
krijgt wanneer speciale aandacht?
Er zijn te veel oorlogsmonumenten. Wat vindt u?

www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 29) > Zonder vaccinaties op reis, kan best > eens 42% oneens 58%

11

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 juli 2014

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Uitgifte ruime woningbouwkavel Americaanseweg Horst
Bouwkavel
Aan de Americaanseweg in Horst is een ruime bouwkavel beschikbaar. De kavel is zo’n 800 vierkante
meter groot en gelegen nabij het centrum van Horst.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is gevestigd aan
de Kerkstraat 5 in Horst, en is tevens te bereiken via 077- 260 00 00 of info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu.

Taxus voor geneesmiddelen tegen kanker

Snoeisel taxus baccata
inleveren voor het goede doel
Het snoeisel van de taxus baccata wordt gebruikt
in medicijnen tegen kanker. Wilt u bijdragen aan
dit goede doel? Levert u dan het snoeisel van uw
taxus in. Vanaf 25 kilo snoeisel (circa drie volle
vuilniszakken) wordt het gratis bij u op gehaald.

Maak daarvoor op tijd een afspraak via
0475-45 31 37 of 06-50 64 86 09.
Meer informatie over de taxus baccata, het
snoeien en het goede doel vindt u op
www.taxussnoeisel.nl en www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Saarweg 13
Lorbaan 9a
Grubbenvorst
Venloseweg
Hegelsom
Bakhuuske
Horst
Schoolstraat 90
Gebr. van Doornelaan 30 t/m 52
Lollebeek, Horst
Hof te Berkel kavel 5

Janssenweg ongenummerd
Kerkstraat 18
Molengatweg 7
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Opheffen vergunninghoudergebieden centrum Horst

Sevenum
Dorperdijk 17, 19, 20 en 22
Dorperdijk 20
Zeesweg 3
Creemershof kavel 15
Horsterweg 68
Vinkepas 5

Horst aan de Maas
Mandaatregeling en mandaatregister vastgesteld

Swolgen
Hogeweg 8
Hulsweg 3
Beurskensweide sectie D
kavelnr. 3829

Melderslo
Denenweg 23
Broekhuizerdijk 48

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

Fietstocht Beleef de Dag 2014

De ﬁetstocht vindt plaats op woensdag 17 september. De route is ca. 40 kilometer.
Er zijn twee startpunten:

1. Sportpark De Vonkel te Meterik. Starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.
2. De Torrekoel te Kronenberg. Starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.
Bij de start ontvangt u enkele lekkernijen voor onderweg. En een tegoedbon voor een kop kofﬁe
met vlaai (alleen inwisselbaar bij uw startlocatie gedurende de starttijd). En natuurlijk ontvangt u
de ﬁetsroute met activiteitenprogramma. Het inschrijfgeld bedraagt € 6. Op diverse plaatsen op
de route is muziek.
Thema 2014: Gezonde Voeding!
In de Torrekoel te Kronenberg wordt gedurende
de dag aandacht besteed aan het thema ‘gezonde
voeding’. Er zijn workshops. Er is van alles te
doen. Er is veel informatie te krijgen over gezonde
voeding. Laat u verrassen!
Inschrijven
Inschrijven kan in principe in de maand augustus.
Voor het aanmelden is geen aanmeldkaart nodig.
Wilt u meeﬁetsen, dan kunt u zich aanmelden op
de volgende plaatsen:
• Gemeentehuis Horst aan de Maas
Tijdens kantooruren. Inschrijven kan hier tot
7 september.
• Broekhuizen - Gemeenschapsruimten
Naesenhof
do. 21 augustus van 11.00-12.00 uur.
Info: Mien Colbers, tel.: 077-4632139.
• Griendtsveen - Joke Steeghs
Meester ter Voertstraat 6, doorlopend, mits thuis
aanwezig. Vanaf medio augustus tot 1e week
september. Tel.: 0493-529266.
• Hegelsom - Zorgboerderij Wienes
di. 26 aug. van 09.00- 14.00 uur.
Info.: dhr. J. Buijssen, tel. 077-3982296.
• Lottum - Gemeenschapshuis Smetenhof
di. 26 augustus van 10.00-12.00 uur.
Info.: Anita Meelkop, tel.: 077- 4632338.
• Meerlo - KBO-ruimte
Mgr. Jenneskensstr. 7, vr. 5 september van
10.00-12.00 uur.
Info.: Jan Engels, tel.: 0478-691808.
• Melderslo - MFC De Zwingel
do. 28 aug. van 10.00-12.00 uur. di. 2 sept.
van 10.00-12.00 uur.
Info.: dhr. L. Jenniskens, tel. 077-3982475.
• Meterik - MFC de Meulewiek
wo. 20 augustus van 13.30 -15.00 uur.
Info: Henk Smeets, tel.: 077–3988895.
• Sevenum - KBO-ruimte De Wingerd
Woe. 20 en 27 aug. en 3 en 10 sept. van
10.00-12.00 uur. Vr. 22 en 29 aug. en 5 sept.

van 14.00-16.00 uur.
Info.: Piet Thijssen, tel. 077-4671545.
Bij de inschrijving dient u het inschrijfgeld van
€ 6 contant (liefst gepast!) te betalen.
U ontvangt dan het Beleef-de-dag-tasje 2014.
Dit tasje is op 17 september het startbewijs.
Scootmobielen
De route is helemaal met de scootmobiel te rijden. U dient er wel zelf van overtuigd te zijn dat
u en uw scootmobiel in staat zijn om de route
van 40 km te volbrengen. Deelname is op eigen
risico. In geval van nood kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen met de organisatie.
Bus
Kunt of wilt u niet ﬁetsen, maar wilt u deze dag
toch meebeleven? Dan kunt u zich aanmelden
voor de bus. Dat kan van 18 t/m 22 augustus
bij Piet Thijssen van de KBO Sevenum. Iedere
dag van 10.00 tot 12.00 uur. Op telefoonnummer
077-4671545. Afhankelijk van de aanmeldingen
vertrekt de bus vanuit Sevenum en/of Horst.
U wordt daarover later geïnformeerd. Het inschrijfgeld betaalt u op de dag zelf bij het instappen. U ontvangt dan ook het tasje en inhoud.
Tips en opmerkingen
Deelname is op eigen risico. Zorg dat uw ﬁets
in orde is. Neem een bandenplaksetje mee.
Neem de verkeersregels in acht en volg strikt de
aanwijzingen van de verkeersregelaars op.
Let op de weersverwachting en pas daar uw
kleding op aan.
Organisatie
Werkgroep Beleef de Dag, waarin vertegenwoordigers van de KBO’s Horst en Sevenum,
Synthese, de Zorggroep, en de gemeente Horst
aan de Maas. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Piet Thijssen van de KBO
Sevenum. Telefoon: Tel: 077-4671545.

Veranderingen parkeren in
Horst-centrum
De regels rond het parkeren in het centrum
van Horst worden binnenkort aangepast. De
gemeente heeft de parkeersituatie onderzocht.
Uit dit onderzoek blijkt dat in het centrum
sprake is van een scheve verhouding tussen
het aantal kort- en langparkeerplaatsen en dat
een uitbreiding van een aantal parkeerplaatsen
gewenst is.

Door het herverdelen van de bestaande korten langparkeerplaatsen en het aanleggen van
extra parkeercapaciteit worden bestaande
parkeerknelpunten opgelost en toekomstige
parkeerknelpunten voorkomen. Inmiddels ligt
een aantal verkeersmaatregelen ter inzage die
betrekking hebben op deze wijzigingen. Kijk op
www.horstaandemaas.nl voor meer informatie.

Tijdelijke verplaatsing van de markt

In verband met de werkzaamheden op het St. Lambertusplein wordt een gedeelte van de markt verplaatst naar de Jacob Merlostraat. Dit gaat gebeuren
vanaf 29 juli tot en met eind september.
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Horst aan de Maas in vakantiesferen
De zomervakantie in Horst aan de Maas is begonnen. Nu is het tijd om met vrienden een terrasje te pikken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen. De zomer
staat vaak ook in het teken van op vakantie gaan. Terwijl de een met zijn gezin naar een camping in Zuid-Frankrijk rijdt of met vrienden de beest uit gaat hangen in Kreta,
blijft de ander thuis en geniet in eigen gemeente van de zomerperiode. Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas gaat deze zomer ook op pad en laat zien wat haar inwoners
zoal bezighoudt. Maar ook onderzoeken we wat toeristen zo aantrekt aan onze regio. Voor toeristen en voor de thuisblijvers bieden we daarnaast met Piet Hoebers tips over
het Petranpad en bekijken we bijzondere plekken op deze wandeling.

Aan tafel met een toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke
week een bezoeker of inwoner van Horst aan de Maas: waarom bezoeken zij
onze gemeente? Deze week: Fraukje (27) en Peter Gols (34) zijn vanuit het
dorp Oldeholtpade (Friesland) naar Melderslo gereisd.
Na een rit van drie uur met de
caravan staan Fraukje en Peter met
hun kinderen Swerre (3) en Imre (4)
op camping De Kasteelse Bossen in
Melderslo. Een paar dagen werd het
gezin vergezeld door opa en oma. In
totaal staat het gezin drie weken op
de camping.

Zoeken naar
schatten in Limburg
Het gezin is één keer eerder in
Limburg geweest. Zo vertelt Fraukje:
“We hebben al eens eerder op een
camping in Arcen gestaan. Dat beviel
ons goed. Nu hebben we gekozen voor
deze camping omdat hier in de
omgeving veel bossen zijn en het
water is ook dicht in de buurt.” Het
gezin is hier ook om haar hobby uit te

ONGEDIERTEBESTRIJDING

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

oefenen. Ze zijn fanatieke geocachers.
Bij geochachen zoek je met behulp
van gps naar schatten die verborgen
liggen.
Fraukje: “We zijn een tijd geleden
begonnen met geocachen omdat de
ouders van Peter fanatieke geocachers
zijn. Hier in de omgeving liggen veel
geocach-routes. Veel routes gaan door
de bossen, dat is echt heerlijk. Je bent
bij geocaching op zoek naar kokers. Dit
kunnen grote kokers zijn, maar ook
kleine. Ze kunnen overal verstopt
liggen, zolang het maar een openbare
plaats is. Soms zitten er speelgoedjes
voor de kinderen in de kokers, een
andere keer zit er een briefje in
waarop je je naam kunt schrijven als
bewijs dat je er geweest bent.”

We zijn echte
natuurmensen
Het gezin heeft op het moment
van het interview al drie wandelroutes
en vier fietsroutes gedaan. Fraukje:
“Het startpunt is vaak hier in Horst
aan de Maas en dan gaan we richting
Arcen. Het leuke aan geocaching is
echt dat je op plekken komt waar je
anders nooit zou komen. Zo zijn we
ook bij theetuin De Roode Vennen in
Broekhuizen geweest. We hebben
ook stukken in Duitsland gefietst.
Deze route was in totaal 44 kilometer.”
Peter: “De route die nog op het
programma staat gaat via Grubbenvorst en Lottum en deze is 38 kilometer lang. Het schijnt dat er in
Grubbenvorst een speeltuin is.

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

Dat is natuurlijk leuk voor de kinderen.
De kinderen gaan ook mee, dat is veel

beter dan dat ze voor de tv zitten. Het
gebied hier is mooi. Het is rustig en

niet zo massaal. We zijn echte
natuurmensen.”

HALLO en hoije wah
Gedurende de zomervakantie interview HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station
Horst-Sevenum. Waart gaat de reis naar toe?
De trein komt over vijf minuten,
dus haasten Louis (75) en Maria (79)
Kursten uit Swolgen zich naar de in-en
uitcheckpaaltjes op het perron. “Louis,
check jij onze kaarten maar even in”,
zegt Maria tegen haar man. De koffer
laat hij naast haar staan.
“We gaan een weekendje weg”,
vertelt Maria. “Onze dochter Lizet

woont in Rotterdam en één keer in de
twee maanden zoeken wij haar en
onze kleinkinderen op.” Ze zien het als
een gezellig familiebezoek. “We gaan
denk ik even gezellig de stad in en naar
de speeltuin met de kleinkinderen.
Gewoon heerlijk vermaken dus”, zegt
Louis.
Het paar doet het dit weekend

lekker rustig aan. Dit weekend is wel
bijzonder ten opzichte van normaal.
“Dit keer gaat mijn man vliegen”, lacht
Maria. Louis vult haar aan: “Ja, mijn
schoonzoon heeft een vliegbrevet en
hij heeft gevraagd of ik mee ga
vliegen.” Beiden hebben erg veel zin in
het weekend. Nog even treinen en dan
zijn ze er.
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Het Petranpad:

Van de veiling naar het Gebroken Slot
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 de
veiling in Venlo en het Gebroken Slot in Grubbenvorst.

dat leidt naar het buurtschap St. Jan.
“Daarom is nu de officiële naam St. Jan
Sleutelbergbos”, legt Hoebers uit.
Een ander stukje wandelpad,
dat ook tussen de grubben in ligt,
liep vanaf de oude burcht, het
Gebroken Slot, schuin omhoog naar
de Meerlosebaan. “Dit wandelpad is al
heel oud”, vertelt Hoebers.

Oude volksverhalen
Achter een kleine heuvel ligt de
Maas verscholen. Bovenop de heuvel
staat het Gebroken Slot. “Zie je daar die
stenen muur?”, vraagt Hoebers. “Dat
was vroeger de burcht van Grebbe. De
plaatsnaam Grubbenvorst komt eigenlijk
van het woord Grebbe af. Grebben zijn
hoogteverschillen in een helling, zoals
hier.”

“Vroeger gebruikten ze dit schuine
wandelpad als lijndrijverweg. Voor het
stoomtijdperk werden schepen door
De wandelpaden van het Petranpad paarden stroomopwaarts over de Maas
liggen hier schuin over de kleine
getrokken. De paarden liepen dan langs
helling. “Vroeger heette dit bos het
de Maas om zo de schepen vanaf het
Slotterbergbos, maar dat is door een
droge vooruit te trekken.” Hoebers
schrijffout het Sleutelbergbos geworpraat verder. Voor hem is de geschiededen”, vertelt Hoebers. Aan de rand van nis op deze wandelroute heel bekend.
het hellingbos zitten een paar grebben, “De ruiters met paarden die een schip
ook wel grubben genoemd. In een van tot de burcht vooruit hadden getrokken,
de kleine grubben ligt een wandelpad, moesten zo snel mogelijk terug naar

het beginpunt in Wanssum. De ruiters
gingen dus met het paard over de lijndrijverweg”, legt Hoebers uit. “Daarom
is dit een van de weinige rechte paden
hier.”
Het Gebroken Slot is het middelpunt van de route. Volgens oude
volksverhalen doolt er ’s nachts een
dame in een wit lijkgewaad bij het
Gebroken Slot rond. Hoebers vertelt:
“Ja, iedereen in Grubbenvorst kent het
verhaal van de witte dame wel. Ze zou
ontrouw zijn geweest en er daardoor
voor hebben gezorgd dat er hier in
de oude burcht iemand vermoord is.”

Ten tijde van de 80-jarige oorlog is de
burcht volledig verwoest. “Deze plek is
rijk van geschiedenis”, vindt Hoebers.
Hij vertelt: “In 1663 zijn er plannen
opgesteld om het Gebroken Slot weer
op te bouwen, maar dat is tot nu toe
nooit helemaal gebeurd. Het pachthof
dat erbij lag is in 1648 opgebouwd,
maar de oude burcht is altijd een ruïne
gebleven”, zegt Hoebers, wijzend naar
de stenen muur die door de bosjes
heen te zien is. Wandelaars die de oude
ruïne willen zien, kunnen het beste
in de herfst gaan kijken. Dan is het
Gebroken Slot helemaal zichtbaar.

Crist Coppens
gemarineerde kipfilets
4 stuks € 5,50
Horstenaartje iedere 4e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

LEKKER!

Milkshake en softijs

0.50
Zaterdag geopend van 08.00-18.00 uur

Lucassen

HALLO tijdens de Vierdaagse
Nelly Peeters uit Horst las tijdens een pauze tijdens de Nijmeegse Vierdaagse de HALLO. Op de foto is ze te
zien op de gevreesde Zevenheuvelenweg. Nelly liep vier keer 30 kilometer tijdens de Vierdaagse. Op vrijdag
mocht ze de felbegeerde medaille mét kroontje ontvangen, omdat zij de Vierdaagse voor de elfde keer
uitliep. Ook haar kleindochter Lidia liep mee. Zij liep de veertig kilometer voor de derde keer met succes uit.

1.00

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

...Winkel
...Zelfpluk
...Terras
...Speeltuin
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Woningmarkt is ook arbeidsmarkt
De afgelopen weken zijn er verschillende artikelen verschenen over
de toekomst van de woningmarkt in Noord-Limburg na aanleiding van
een onderzoek van Atrivé. Het is goed dat op basis van gedegen
onderzoek naar de ontwikkeling van aantallen inwoners en huishoudens wordt gedaan en daarna conclusies worden getrokken. Ik ben het
niet met alle conclusies van dit onderzoek eens.
Vooral de conclusies over de
leefbaarheid van kernen en dat er
alleen nog maar in steden en grote
dorpen gebouwd wordt. Bouwen
naar behoefte, zoals dat nu in

Hegelsom wel goed gebeurt en blijkbaar in America niet wil lukken, is de
goede aanpak.
Waar het echter mis gaat bij dat
onderzoek is bij de aanbevelingen.

Men zegt dat “Noord-Limburg geluk
heeft met het feit dat in de tuinbouw
en logistiek veel buitenlandse werknemers werken” en “bevorder de
integratie met overtuiging.”
Men gaat met deze aanbevelingen volledig voorbij aan de huidige
en toekomstige ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar zijn
diverse goede, uitgebreide, onderzoeken geweest naar de arbeidsmarkt
door onder andere het UWV en het

ROA Maastricht. De conclusies in deze
onderzoeken zijn helder: de komende
jaren, zeker tot 2021, zal de mogelijke
economische groei niet gepaard gaan
met een toename van de werkgelegenheid. De aanbevelingen hebben
dus geen pas.
Daarom bij deze een oproep aan
de heren en dames beleidsmarkers
en politici om niet meer selectief te
shoppen in onderzoeken, mogelijk om
hun achterban te behagen, maar eens

te komen met een integrale visie
op zowel woning- als arbeidsmarkt
waarin nu ook eens de belangen
van de mensen mee te nemen
die nu en in de toekomst aan de
kant staan en komen te staan, en
dan met name de jongeren en de
50-plussers.

Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Krimpregio? Kunnen we het tij keren?
Als alles gaat zoals verwacht, dan zullen we als gemeente krimpen in
inwoneraantal. Het zal duidelijk zijn dat, als we het krimpen als uitgangspunt nemen, we dat ook zullen doen en ons erop moeten inrichten. Eb en
vloed zijn niet te beïnvloeden, maar sturen van de stromen kan wel.
Wereldwijd en in het westen van Nederland groeien we. Krimpen is dus
een lokaal probleem en geen natuurwet zoals eb en vloed.
Natuurlijk, met een relatief oude
bevolking zal er geen geboorteoverschot zijn. Maar dat is nog wat
anders dan een krimp van onze
bevolking in de gemeente.
Het westen wordt steeds voller.

Hoe mooi we onze gemeente ook
vinden, kennelijk zijn we niet aantrekkelijk genoeg voor een deel van onze
jeugd om hier te blijven of terug te
keren, of voor anderen om hierheen te
komen. Kennelijk missen we wat.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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bestrijding van alle ongedierte
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Blitterswijck

Overigens is het niet erg dat een
deel van de jeugd elders wil wonen.
Als er maar anderen voor in de plaats
komen. Deze wisselingen en vermenging van culturen zal ons en anderen
alleen maar helpen sterker te worden.
Maar dan moeten er dus wel anderen
deze kant op willen komen.
D66 is er voorstander van om de
krimp met alle problemen niet alleen
maar als een natuurlijk gegeven te
accepteren. D66 wil weten waarom
wij onvoldoende aantrekkelijk zijn als

gemeente of regio om anderen aan te
trekken. Teveel leunen op de agribussiness? Weinig werk voor hooggeschoolden? Bieden we geen ruimte voor
starters? Voelen anderen zich niet welkom? Alleen als we weten waarom we
niet aantrekkelijk genoeg zijn (moeten
we wel door de ogen van de nieuwkomer bekijken) kunnen we werken aan
onze aantrekkelijkheid en zien wat we
kunnen verbeteren. Passief mogen we
hierin niet zijn en we hebben in onze
gemeente mogelijkheden genoeg om

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

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

Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

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

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

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

Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

NIEUW!NIEUW!

Breast Care Ria
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

aantrekkingskracht te bieden. We
moeten dan wel buiten onze conventionele kaders denken. Dat vraagt
om een fundamentele discussie.
Wilt u hierover of over andere
politieke zaken met ons praten?
Op 2 augustus kunt u ons vinden van
11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek
in Horst.

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Iets te vieren?
• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Plaats tot wel 300
personen
• Alles uit eigen keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

OUTLET
SHOWMODELLEN

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

Stichting Speeltuin Roeffen Mart is op zoek naar adoptieouders voor
de toestellen in de speeltuin. De adoptieouders kunnen organisaties en
bedrijven zijn die zich betrokken voelen bij de speeltuin en haar functie
voor de kinderen en ouders in de regio.
De adoptie wordt kenbaar gemaakt door middel van een maquette op het toestel en een
vermelding op onze website. Door de adoptie is het onderhoud van het toestel voor de komende jaren gewaarborgd en helpt de adoptieouder
de speeltuin om het speelplezier ook voor de toekomst veilig te stellen. Want wie heeft er nou niet zelf in deze unieke speeltuin gespeeld!?

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl of bel Hans Hendrikx via 06-50665719
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tom van Meijel
17 jaar
Horst
Gilde Opleidingen
Detailhandel

Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar zie ik mezelf in de detailhandel, met misschien een eigen winkel of een supermarkt. Ik zou wel graag
een schoenwinkel willen opzetten.
Ik vind schoenen mooi en het lijkt erop

dat ze goed verkopen. Na de vakantie ga ik beginnen aan de opleiding
Detailhandel in Venray.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Een dikke zak geld. Daarmee zou ik sparen, nieuwe games kopen, een nieuwe
telefoon halen en op vakantie gaan.
Dan zou ik het liefst ergens naar toe
gaan waar het heel erg warm is, Ibiza
of zo. Ik vind het in het Nederland wel
eens te koud en ik wil bruiner worden.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

Bezorger m/v

Broekhuizenvorst
Kempen Media b.v.
is op zoek naar
een bezorger in
Broekhuizenvorst
voor nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

jongeren 15

aan
Tom van Meijel
meer uitgaansgelegenheden, er zijn
meer winkels, het is groter en het lijkt
me gezelliger. Ik denk dat ik dan wel
naar Eindhoven zou willen gaan.
Wat is uniek aan jou?
Ik heb altijd mijn veters los. Ik weet
eigenlijk niet waarom, ik denk dat ik te
lui ben om ze te strikken. Ik strik ze wel
eens maar meestal gaan ze dan weer
los, dan kan ik bezig blijven. Vaak hoor
ik opmerkingen als: strik je veters eens.
Vrienden vinden ook dat mijn onvoorspelbaarheid met voetbal uniek is. Van
dichtbij mis ik meestal en vanuit de
moeilijkste hoeken scoor ik.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Op vakantie gaan, een deel zou ik aan
een goed doel geven en de rest zou ik
sparen. Ik zou dan mijn geld geven aan
een goed doel dat strijd voor gehandicaptensport. Die mensen hebben ook
recht om te kunnen sporten, maar die
hebben wel meer en andere middelen
nodig om dat te kunnen.
Leukste feestje ooit?
In wiens huid zou je een dagje willen Het feest van mij en Stijn Arts. Dat was
gewoon leuk. Iedereen had wel genoeg
kruipen? Wat zou je dan doen?
op, de meesten iets te veel misschien,
Manolev, dat is een verdediger die bij
maar ik noem geen namen. We vierden
PSV heeft gespeeld. Iedereen vond
het met al onze vrienden en wat vrienhem slecht, maar ik niet. Ik zag dat hij
dinnen erbij.
verdedigend heel goed was, ook zijn
Laatst behaalde cijfer op school?
passes waren goed. Alleen zijn voorVoor welk vak?
zetten waren iets minder en dat zag
Dat was een 8 voor het examen maatiedereen. Als ik een dag hem kon zijn,
dan zou ik heel erg mijn best doen met schappijleer. Ik ben heel afwisselend in
dit vak, soms heb ik een 2 en soms een
voetbal en daarmee iedereen overtui8, dat ligt aan de stof die we op dat
gen dat hij wel goed is.
moment behandelen. Ik denk wel dat
Wie is je grootste held?
het wel mijn beste vak is.
Vroeger was dat Spiderman. Hij kon
Zon of sneeuw?
van alles, hij klom tegen muren op en
De zon. Ik vind het lekker warm,
daarom was dat mijn held. Ik heb een
sneeuw vind ik veel te koud. Met de
heel aantal films gezien, maar ik weet
zon kan je lekker gaan zwemmen en je
echt niet meer of ik ze allemaal heb
wordt tenminste bruin.
gezien. Vroeger had ik wel SpidermanDiscotheek of kroeg?
handschoenen. Volgens mij zaten er
Dan kies ik voor een discotheek, omdat
waterpistolen in, of zoiets.
je daar toch meer mensen tegen komt
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
van je eigen leeftijd. In de kroeg zitten
Van wie kreeg je die?
vaak oudere mensen. Ikzelf ga denk ik
Dat was in een groeps-Whatsapp met
bijna elke vrijdag wel uit.
vrienden. Iemand vroeg wie er naar
Avondmens of ochtendmens?
Stereo Sunday zou gaan. Ik weet nog
Ik ben een avondmens. Ik ga vaak
niet of ik ga, daar moet ik nog even
laat slapen en sta ook het liefst laat
over nadenken. Ik heb gezegd dat ik
op. Tegenwoordig sta ik om 05.00 uur
misschien zou gaan.
op om te gaan werken. In het begin
Sociale netwerken, wat vind jij
was dit wel moeilijk, maar nu gaat
daarvan? Wat is je favoriet binnen
dat eigenlijk wel goed. Ik werk bij de
deze groep?
Jumbo op de versafdeling, dus daar
Ik vind het heel handig, je kunt snel
begin ik om 06.00 uur.
dingen afspreken. Ook kun je delen
wat je aan het doen bent, door foto’s
op Instagram te zetten bijvoorbeeld. Ik
vind het gewoon handig. Ik gebruik het
zelf heel veel. Whatsapp denk ik nog
het meest.
Autobedrijf
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een dikke sportwagen met een open
dak. Die zijn snel en zien er goed uit.
• Onderhoud
Het liefst zou ik dan een Ferrari willen,
• APK
natuurlijk wel een rode.
Waar word je blij van in Horst aan de
• Schadeherstel
Maas?
• Verkoop van occasions
Er is genoeg te doen, je verveelt je
en nieuwe voertuigen
eigenlijk nooit. Er zijn sozen, De Lange
• Aircoservice
is leuk. In het weekend gaan we
Langstraat 8
meestal ergens indrinken en daarna
Hegelsom
gaan we naar De Lange. Iedereen kent
Tel.: 077-3987171
elkaar ook. Toch denk ik dat ik later in
www.garagefervanlin.nl
de stad wil gaan wonen. Daar zijn toch

Fer van Lin

Mies
Column
Wachten
Vorige week las ik een
opmerkelijk artikel over
wachten. Mannen moeten
gedurende hun leven zo’n
twee jaar op vrouwen wachten.
Dat stelt een Duitse schrijver
en daar was mijn vriendje het
al heel gauw mee eens. Hij
zegt dat het voor vrouwen
‘natuurlijk’ is om te treuzelen.
Nu moet ik toegeven dat ik
ook altijd vijf tot tien minuten te
laat ben. Of ik ben nét op tijd.
Maar dan moet er niets
tegenzitten, want te vroeg ben
ik nooit. Ik ga er altijd vanuit dat
er geen wachttijd bij te tram is
(die er natuurlijk altijd is) of dat
ik meteen een parkeerplaats
voor de deur kan vinden (die er
natuurlijk nooit is). Tot grote
ergernis van mijn vriendje:
waarom vertrek je niet gewoon
wat eerder? En waarom schiet je
niet gewoon wat meer op?
Omdat ik denk dat ik nog wel
even dat mailtje de deur uit kan
doen voordat ik ga. Omdat ik
toch nog even mijn huisgenootje
gedag wil zeggen en dan tóch
nog even wil vragen hoe het
gisteravond was. Omdat ik nooit
mijn telefoon kan vinden.
Of mijn sleutels. Of mijn
schoenen. Of mijn OV-kaart.
Omdat de vuilnis weer eens vol
is en ik eerst nog langs de
container moet.
Stuk voor stuk ongeldige
redenen natuurlijk. Ik moet na
de vakantie gewoon eens wat
meer op de klok gaan letten en
mensen minder lang laten
wachten. Maar dan wil ik graag
één ding afspreken: er komt ook
niemand meer te vroeg. En zeker
niet bij mij, want daar kan ik
niet tegen. Dan sta ik nog in
mijn badjas en met ongeföhnd
haar mijn kleding bij elkaar te
rapen, en dan ding-dong: “We
zijn er al!”
Zoals Shakespeare jaren
geleden al wijs zei: als je te
vroeg bent, ben je net zo goed
niet op tijd als wanneer je te laat
bent. En zo is het.
Mies
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Kermis Melderslo bestaat 40 jaar

‘De extra activiteiten zijn ons geheim’
Zeven jaar geleden grepen de
Een gezellige kermis waar het altijd schoon is. Er is eenheid en genoeg sprake van samenwerking. Of je nu een
paar jaar oud bent of al krom loopt, op deze kermis is voor iedereen gezorgd. In deze termen beschrijft de dorpsraad mannen in. “Als er nog geen botsauto’s meer op de kermis staan en als
van Melderslo de kermis in haar dorp, die dit jaar 40 jaar bestaat.
de rups ook dreigt te verdwijnen, dan
heb je toch geen kermis meer”, meent
Verberne. “Het is eigenlijk vanaf het
moment dat er pretparken gebouwd
zijn, slechter gegaan met de kermis in
Melderslo. Er was voor veel mensen
niets meer op de kermis te beleven.”
Verberne en Kristal gingen kijken
wat ze konden doen om de kermis
weer tot een feest te maken. “We hebben gekeken wat we in het dorp hebben. We hebben een muziekvereniging,
we hebben een kerk en verschillende
lokale ondernemers die iets kunnen
betekenen. Door van de mensen zelf
iets te vragen, is er meer eenheid
gekomen. We bouwen de kermis nu
samen.”
Vier jaar geleden werd het idee
geboren om de kermis officieel te
openen met een heilige mis op de
baan van de botsauto’s. “Je hebt een
kermis, een kerk en een mis. Dat
is toch kermis”, bedenkt Verberne.
Daarmee hadden de heren een uniek
idee bedacht. “Het eerste jaar kwamen
er wel drie- tot vierhonderd mensen
komen, maar dat is ooit anders
werd voor het eerst een jaarlijks
Ontspanningsvereniging De
kijken op de botsautobaan. Vooral
geweest. “Zo’n tien jaar geleden
terugkerende versie georganiseerd.
Paradijsvogels nam in 1972 het
ouderen waardeerden het idee.”
liepen de exploitanten allemaal weg.
Tegenwoordig organiseert Ferry
initiatief voor een eenmalige kermis,
Tegenwoordig moeten de heren
Ze wilden niet meer komen, omdat
waarvan de opbrengst ten goede kwam Verberne (60) uit Melderslo de kermis
hard werken om ieder jaar weer met
het veel te rustig was. De bezoekersal jaren samen dorpsraadcollega Leo
aan het jeugdhuis in het dorp. Uit een
iets nieuws te komen. Daarbij krijgen
aantallen daalden erg hard”, vertelt
Kristal. Ieder jaar zorgen zij dat er
enquête bleek echter dat de kermis
ze de hulp van Huub Janssen, een
Verberne.
genoeg exploitanten naar de kermis
zeer gewaardeerd werd en in 1974

Brood bakken
in De Locht

kermisexploitant die al 40 jaar op de
kermis in Melderslo staat. “De kermis
wordt ieder jaar weer wat verder uitgebreid. Tegenwoordig hebben we een
kermisbraderie, een demonstratie met
uilen en een loterij”, zegt Verberne.
Op de kermis wil de organisatie
alle leeftijdsgroepen tegemoet komen,
maar de groep van 12 tot 16 jaar vindt
Verberne wel moeilijk. “Het is lastig
om wat voor die groep te bedenken.”
Mede voor hen wordt naast het buikschuiven dit jaar ook een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. “De inschrijving zat snel vol, dus het leeft echt wel.
De activiteiten om de kermis heen zijn
ons geheim, want daardoor komen de
exploitanten ieder jaar terug.”
Volgens Verberne heeft gemeente
Horst aan de Maas de kermis in
Melderslo zelfs als voorbeeld genoemd
voor andere dorpen. “De gemeente
staat helemaal achter ons. Een aantal
jaar terug was burgemeester Kees van
Rooij nog samen met de deken hier.
De kroegen waren nog niet open, maar
toen zei Kees na de opening: ’Vanaf nu
hebben de kroegen hier een vergunning om open te zijn. Ik heb wel zin
in bier.’ Samen met de deken en de
burgemeester zijn we toen bier gaan
drinken en Kees betaalde de rekening
uit eigen zak”, herinnert Verberne
lachend. De kermis in Melderslo wordt
dit jaar van zaterdag 26 tot dinsdag
29 juli gehouden. (Foto: archief)

Zondag in ’t Zuiden in Kronenberg
Rob Ummenthun van café Ummenthun uit Kronenberg zet de traditie voort. Ook dit jaar vind het driedaagse
evenement Zondag in ’t Zuiden weer plaats. De activiteiten beginnen op vrijdag 25 juli en sluit af met een familiedag op zondag 27 juli. Rob vertelt over de geschiedenis van het evenement.

In Museum De Locht in Melderslo wordt zondag 27 juli brood
gebakken in het bakhuisje van het museum.
Kinderen mogen deze dag ook
zelf brood bakken. Ze mogen hun
eigen broodje kneden, vorm geven en
versieren en vervolgens laten bakken.
Verder is er een optreden van muziekgroep De Paloma’s.

In de smederij is de smid bezig
met het maken van siersmeedwerk.
Het museum is alle dagen open van
11.00 tot 17.00 uur.
De bijzondere activiteiten beginnen om 13.00 uur.

Bouwvakfeesten
De Bouwvakfeesten van 2014, volgens de organisatoren het officiële
startsein van het vakantieseizoen in Horst aan de Maas, vinden plaats op
vrijdag 25 juli op het Wilhelminaplein in Horst.
Het entertainment treedt op
vanaf een steiger die voor het pand
van café De Lange Horst geplaatst
wordt. Het hoofdprogramma van de

Bouwvakfeesten ligt in handen van
de band Pigtail, een allround
rockcoverband. In de pauzes wordt de
muziek verzorgd door dj Styn.

Kunst op Vakantie
Vereniging Slapen in Limburg organiseert Kunst op Vakantie.
Op zondag 27 juli openen tien recreatiebedrijven uit Horst aan de Maas
hun deuren voor publiek, dat op de locaties kunst kan bekijken, horen
en proeven.
De bedrijven tonen kunst van
ruim dertig kunstenaars. Publiek kan
tijdens Kunst op Vakantie kunst
bekijken, maar ook horen en proeven.
De ondernemers zijn verspreid over
de gehele gemeente Horst aan de
Maas. Bezoekers kunnen op de

diverse recreatiebedrijven onder
meer schilderijen, sieraden,
keramiek en kettingzaagkunst
bekijken. Ook is er muziek van
onder anderen een harpiste te
beluisteren. De dag duurt van
11.00 tot 17.00 uur.

Een eerdere editie van Zondag in ’t Zuiden
“Zondag in ’t Zuiden heeft zijn
oorsprong in Sevenum. Daar waren drie
horecaondernemers die ermee
begonnen zijn. Het idee was dat
artiesten van café naar café trokken en
dat de bezoekers met hen meegingen.
Een van de drie caféhouders wilde op
een gegeven moment niet meer verder
gaan met het organiseren, toen ben ik
gevraagd. Ik weet het nog goed. Ik
werd in 2002 gebeld tijdens het WK en
heb toen ja gezegd.”
Lange tijd heeft het evenement
op zondag plaatsgevonden op het

Raadhuisplein in Sevenum. De zaterdagavond vond plaats in Kronenberg.
“Dit hebben we een paar jaar zo
gedaan. Op een gegeven moment is
het verhuisd naar Kronenberg. Het
plein in Sevenum was eigenlijk net te
groot.” Er is veel veranderd door de
jaren heen, vertelt Rob. “Vanaf 2010
heb ik de activiteiten alleen voortgezet.
Financieel is het moeilijker geworden,
maar ik vind het belangrijk om het te
blijven organiseren. Je hebt hier verder
in Kronenberg alleen nog maar het
zomerfeest. Vorig jaar hebben we voor

het eerst ook op zondag activiteiten
gehad voor de kinderen. Hiermee gaan
we nu ook verder. Deze dag organiseren
we in samenwerking met KJEM.”
De familiedag is volgens Rob in
grote lijnen hetzelfde als voorgaande
jaren. Op zaterdag vindt voor het eerst
een thema-avond plaats. “Zaterdag is er
eighties en nineties-muziek. Zo draait dj
Paul van de Laar en treden bands op die
bij het thema passende kleding dragen.
Het is natuurlijk ook erg leuk als de
bezoekers ook kleding aan trekken die
bij dit thema past.”
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Dierentuin: Outdoor
In vervolg op Dierentuin deel 1 en deel 2 volgt de derde editie buiten:
Dierentuin gaat Outdoor op zaterdag 26 juli. Van 20.00 tot 01.00 uur
worden club-, house-, trap-, moombathon- en latin muziek gedraaid
vanaf een steiger bij De Lange Horst.
De line-up bestaat uit de mannen
van Giacatori, met onder andere Lil
Kleine, Lastpaq en Dennis Brugman,
Beatbrotherz, Bobby Fresh en Gio
Brown. Na 01.00 uur is in de zaal van

De Lange Horst een afterparty die tot
minimaal 04.00 uur duurt met
optredens van Brocco, Team Rocket,
Kid de Luca, Jacob Ace en Bagnet.
Toegang is gratis.
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Oldtimerfestival Horst

‘Dit is het ruige mannenwerk’
Vriendenclub (VC) De Oldtimers uit Melderslo organiseerde op zaterdag 19 en zondag 20 juli de zevende editie
van het Oldtimerfestival Horst. Het festival vond plaats op het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen in Horst
en trok oldtimerliefhebbers uit binnen- en buitenland.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Orgelconcert
kerk Lottum
Orgelkring Lottum houdt op zondag 27 juli een orgelconcert in de kerk
van Lottum. Dit concert wordt gegeven door organist Paul van der Woude
en begint om 16.00 uur.
In de maanden juli en augustus
wordt het Orgelfestival Limburg
gehouden, georganiseerd door de
Stichting Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg (SOL). Ook de
Orgelkring Lottum is aangesloten bij
de Stichting SOL. Paul van der Woude
geeft op 27 juli een concert. Hij is
organist van de St. Augustinuskerk
in Utrecht. Het eerste deel van het
programma bestaat uit werken van

Bach en uit bewerkingen van
werken van Bach. Daarna volgen nog
werken van Brahms en
Mendelssohn-Bartholdy. Hoewel de
organist boven op het oksaal zijn
concert geeft, zijn de handelingen te
volgen op een groot scherm voor in
de kerk. Bij de ingang van de kerk
wordt een programmaboekje
uitgereikt van het Orgelfestival
Limburg.

Vanwege verdere uitbreiding en groei zijn wij per direct op zoek
naar een gedreven en enthousiaste:

Technisch Administratief
Medewerker
(m/v fulltime)

(voor circa 6 maanden)

Taken en verantwoordelijkheden o.a.:
•
•
•
•
•
•

het verwerven van informatie t.b.v. artikelverwerking;
inrichten van het artikelstambestand;
het controleren van de juistheid van artikelinformatie;
optimalisatie van het ERP systeem Exact;
optimalisatie van Workflow systeem Synergy;
nog nader te definiëren projecten op het snijvlak van ICT/Finance/Logistiek/Sales.

Profiel geschikte kandidaat:
• HBO student of schoolverlater in een commercieel technische
richting;
• affiniteit met de agrarische sector;
• goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
• goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in
woord en geschrift;
• goede kennis van het MS Office pakket;
• je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• je bent accuraat en nauwkeurig.

Wij bieden:
• salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf;
• uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van Hotraco
Group;
• prettige werksfeer in een hecht team.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun cv met begeleidend
schrijven voor vrijdag 8 augustus mailen naar Hotraco Group BV,
t.a.v. mevrouw E. Dorssers, e-mail: e.dorssers@hotraco.com
Meer informatie over Hotraco Group B.V. kun je vinden op
www.hotraco.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Vanwege de hitte is het op
zaterdag 19 juli niet erg druk op het
evenemententerrein. De bezoekers
vinden beschutting onder de tentjes.
Maar dit drukt de pret voor de
oldtimerliefhebbers niet. “Het gaat om
het plezier en dat is zeker aanwezig”,
zegt Cor Heufs, lid van VC De Oldtimers.
“Dit is de zevende editie van het
festival en de derde keer dat we het
een heel weekend houden. Dit kostte
net zoveel moeite als de organisatie
voor één dag, dus dan kunnen we het
net zo goed twee dagen doen.”
Dit jaar is er een nieuw onderdeel
bijgekomen. Naast bijvoorbeeld een
toertocht en het Concours d’Elegance,
waarbij oldtimers rondrijden op het terrein en verzien worden van commentaar en een jurybeoordeling, kunnen de
bezoekers nu ook ringsteken. Cor: “Dit
is geïnspireerd op de ridders die met
een lans de tegenstander van het paard
probeerden te stoten. In de oldtimer
zit een bestuurder en een passagier
die een lans vasthoudt en door een
hangende ring probeert te steken.”
Vlakbij het ringsteekveld zit Anneke
Hulzebos uit Tegelen. Zij heeft haar
Chevrolet Bel Air uit 1957 meegenomen. “Het is de derde keer dat ik hier

sta. Het is in 2012 en 2013 goed bevallen. Het is fijn om mensen te treffen
waarmee je een passie deelt.” Anneke
heeft het wel eens drukker gezien op
het festival. “In 2012 zaten we in de
stromende regen en nu weer in de zinderende hitte. Maar dat maakt allemaal
niet uit. Lol hebben we toch wel”, zegt
de oldtimerfan.
Op zaterdag staan er ongeveer
120 oldtimers, maar zondag loopt
dit volgens Cor op tot rond de 550
voertuigen. “Sowieso komen ze uit heel
Nederland, maar we hebben ook Duitse
en Belgische bezoekers. Zij overnachten
op het terrein in hun caravan of tent.”
Volgens Cor roepen oldtimers
nostalgie op. “Zo’n grote Amerikaanse
wagen is gewoon het ruige mannenwerk. Het zijn vaak jongensdromen om
een oldtimer te hebben. Vaak worden
voertuigen ook van generatie op generatie doorgegeven. Dat zie je vooral bij
tractors. Bij bromfietsen denk je dan
weer terug aan jeugdsentiment. Veel
ouderen hebben zo’n voertuig gehad.”
In sterk contrast met de oude
pracht en praal staat de volledig
elektrische auto van het merk Tesla.
Langs de rode toekomstwagen staat
Leroy Klomp uit Horst uitleg te geven

Sponsordribbel
voor Roeffen Mart
SV Lottum organiseerde vorige week de Jako-voetbaldagen. Met een
sponsordribbel haalden ze 1.100 euro bijeen. De voetbalclub doneerde
een deel van de opbrengst aan stichting Speeltuin Roeffen Mart.
De andere helft van de opbrengst is voor stichting Kans op Toekomst.
Ruim tweehonderd deelnemertjes dribbelden vrijdag 11 juli om
13.15 met de zweetdruppeltjes op
het voorhoofd een kilometer met een
bal. De sponsordribbel maakt onderdeel uit van de Jako-voetbaldagen in
Lottum. De voetballertjes speelden
samen een bedrag van 1.100 euro
bij elkaar. De helft daarvan gaat
naar stichting Kans op Toekomst, die
kansarme kinderen uit Ethiopië helpt

met naar school gaan en sporten.
Speeltuin Roeffen Mart, dat het
sponsorbedrag wil besteden aan een
junglebrug, kreeg ook 550 euro van
SV Lottum.
Na de overhandiging van de
sponsorcheques aan vertegenwoordigers van beide organisaties volgde
de finale van de penaltybokaal en de
uitreiking van diverse prijzen aan de
deelnemers.

over de auto. “Tesla heeft nog maar
zes vestigingen in Nederland waar ze
verkocht worden. Wij willen het merk
vergroten en hebben daarom gevraagd
of we op het festival mochten staan.”
De Horstenaar heeft al veel uitgelegd
over dit type. “Zo haalt hij honderd
kilometer per uur binnen 4,4 seconden
en is zijn topsnelheid 215 kilometer
per uur.”
Cor geeft aan dat er volgend jaar
weer een Oldtimerfestival op de planning staat. “Wat voor weer ook, wij
gaan gewoon door.”

Radio
De ontvangstmogelijkheden van
Omroep Reindonk zijn te vinden
op www.reindonk.nl. Via de
website is het ook mogelijk live
radio en ’uitzending gemist’ te
beluisteren.
Radio Reindonk heeft een
horizontale programmering met
tijdens werkdagen op ieder half
uur lokaal nieuws. Verder veel
actualiteiten in ’Reindonk Nu’ en
muziek voor in de vakantie en
tijdens het werk.
Omroep Reindonk is op zoek naar
verslaggevers en cameramensen.
Heb jij interesse hierin (ervaring
is geen pré) neem dan contact
met ons op via directie@
reindonk.nl.
Op 7 september is Omroep
Reindonk live aanwezig bij
Walk4theRoses in Horst. De hele
dag vinden er live flitsen plaats
van dit goede doel, gevolgd door
OP2014, de opening van het
Culturele Seizoen in de
gemeente.

www.reindonk.nl

18

cultuur

Agenda

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Livemuziek op het plein
do 24 en 31 juli 14.00 – 24.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Borduurcafé

Regio

vr 25 juli 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kunst op vakantie

Bouwvakfeesten

zo 27 juli 11.00 – 17.00 uur

vr 25 juli 21.00 – 03.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Griendtsveen

Optreden troubadour Math

Politiehondenkeuringen

vr 25 juli 20.00 – 22.00 uur
Locatie: terras Herberg de
Morgenstond

za 26 en zo 27 juli
Organisatie: KNPV en
De Helper in Nood
Locatie: oefenterrein
Dijkerheideweg

Doedag
za 26 juli 10.00 – 16.00 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk
Locatie: start speeltuintje

Grubbenvorst
Roest Festival

za 26 juli 15.00 – 02.00 uur
Locatie: Strandje aan de Maas

Horst

Dierentuin Outdoor
za 26 juli 20.00 – 01.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Zondag in ’t Zuiden:
80s en 90s party met
Sugar & Spice
za 26 juli 21.00 uur
Organisatie: café Ummenthun
Locatie: kerkplein

Zondag in ’t Zuiden:
familiedag met muziek
van Sidewinder
zo 27 juli 15.00 uur
Organisatie:
café Ummenthun en KJEM
Locatie: kerkplein

Kronenberg

za 26 juli 21.30 uur
Locatie: café ’t Tunneke

zo 27 juli 21.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

Kermismatinee met Huub
Dijckmanns
ma 28 juli 15.00 uur
Locatie: café D’n Toerstop

Broodbakken en smeden
zo 27 juli 11.00 – 17.00 uur
Locatie:
Museum De Locht

Optreden Koyle ‘In the
name of rock’
ma 28 juli 21.00 uur
Locatie: café ’t Paradijs

zo 27 juli 13.00 uur
Organisatie: Rood-Wit ‘90
Locatie: café ’t Tunneke

Optreden From USA

zo 27 juli 16.00 uur
Locatie: H. Gertrudiskerk

Kermisbraderie,
kinderrommelmarkt en
oude ambachten

Buikschuiven

Melderslo

zo 27 juli 14.00 – 18.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: St. Odastraat

vr 25 juli 22.00 uur
Locatie: café ’t Paradijs

Optreden Thalamus

Orgelconcert van
Paul van der Woude

Kermis
za 26 t/m di 29 juli

Zomermarkt
do 24 en 31 juli
14.00 – 20.00 uur
Locatie: centrum

vr 25 juli 21.00 uur
Organisatie: café Ummenthun
Locatie: kerkplein

Kermismis

ma 28 juli 21.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

di 29 juli 14.00 uur
Locatie: bij café ‘t Paradijs

Optreden Stunning Suzy
di 29 juli 21.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

zo 27 juli 16.00 uur
Locatie:
café ‘t Paradijs

Optreden coverband Pigtail
za 26 juli 17.30 uur
Locatie: botsauto’s

Jaarlijkse vlooienmarkt
CV De Krey
Carnavalsvereniging De Krey uit Broekhuizen heeft zondag 20 juli haar jaarlijkse vlooienmarkt aan de Maas
georganiseerd. Op het Kerkplein bij de markt liepen bezoekers van verschillende nationaliteiten rond. Naast
volwassenen en vrijwilligers van de vereniging stonden er ook kinderen op de markt.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

den van de markt zitten oppas
Wendy Evertz (30) en Robin (3) en
Isa (6) Doornkamp uit Broekhuizen.
De ouders van Robin en Isa runnen het
Maaspaviljoen, waardoor de dames
normaal gesproken niet op de markt
zouden kunnen zitten. “Het is de eerste
keer voor ze”, vertelt oppas Wendy.
Van het geld dat ze vandaag verdienen
gaan de meiden nieuw speelgoed
kopen. Tenminste dat was de bedoeling, maar met deze temperaturen
hebben ze meer zin in een ijsje.

Hits from the 80s en 90s

Optreden poprockcoverband
30past7

Lottum

Zondag in ’t Zuiden:
optreden Flash! en 30past7

Bij binnenkomst is het meteen
druk. Mensen uit allerlei windrichtingen
zijn naar Broekhuizen gekomen om
spullen te kopen. Naast de gewone
kraampjes is er ook gezorgd voor
muziek, een veiling en een ballonnenwedstrijd. Voor mensen die tijdens de
drukte even rustig wilden zitten, boden
de naastgelegen horecaondernemingen
zitplaatsen. Op een van de terrassen is
het flink druk. Op de markt wordt van
kraam naar kraam geschuifeld.
Onder een grote boom in het mid-

za 26 juli 21.00 uur
Locatie:
café ’t Paradijs

Beachvolleybaltoernooi

Optreden gipsygitarist Manito Optreden Benny and
zo 27 juli 16.00 uur
the 20 amazing fingers
Locatie: café Cambrinus

Optreden rockband Gazoline

De markt duurt nog even voort.
Het is te hopen voor iedereen die zijn
of haar kraam heeft opgesteld dat het
nog even droog blijft. Voor sommige
marktkraamhouders is de buit al binnen. “Een euro”, zegt een koper.
“1,50 euro”, reageert de vrijwilliger van
carnavalsvereniging De Krey. Op het
prijskaartje van het bijzondere bierglas
staat twee euro. “1,20 euro”, klinkt
het. Dan wordt het glas verkocht. Het is
wel duidelijk: de beurt is aan de echte
koopjesjagers.

zo 27 juli 21.00 uur
Locatie:
café ‘t Paradijs

Bijen Culinair
Bijencentrum ’t Zoemhukske houdt op zondag 3 augustus van 14.00
tot 16.00 uur een openstelling met het thema Bijen Culinair.
Een groot aantal imkers uit de
regio Horst aan de Maas heeft voor
die zondag haar honing beschikbaar
gesteld voor een honingproeverij.
Net zoals wijn anders smaakt
naarmate de grondsoort verandert, is
honing ook anders van smaak bij elke
imker.

De bijen vliegen op de planten
rondom de imkerij en geven daarmee
hun smaak aan de honing.
Geïnteresseerden kunnen proeven
hoe de honing uit eigen omgeving
smaakt en deze vergelijken met
honing van de andere kant van de
regio Horst.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

Meerlo
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
25 t/m 31 juli 2014
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

Verloskundige zorg

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

Griendtsveen
09.45

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

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
19.15

Lottum
Meerlo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst
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Partners van Erato

Crist Coppens
Keurslager Crist Coppens
Stichting Erato verzorgt
individuele en groepsoptredens
voor zorgbehoevenden bij diverse
zorginstellingen in Limburg.
Om de werkzaamheden van Erato
te ondersteunen heeft de stichting
partners nodig. In een serie stelt
HALLO ze aan u voor.
Crist Coppens, Keurslager Crist
Coppens, Horst: “Wij beschouwen het
als vanzelfsprekend dat we Stichting
ERATO steunen. Uit mijn ervaring als
zanger weet ik hoe belangrijk het is dat
zorgafhankelijke mensen ‘n muzikale
opsteker krijgen. Dat is wat Erato doet
en ik zou het fantastisch vinden als
meerdere bedrijven en particulieren
Erato hierin (financieel) gaan steunen.
Dus ik zeg... doen!”

korting
50%
zomercollectie
*

Parochiecluster Horst

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

Bij Cambrinus in Horst speelt op zondag 27 juli de zigeunergitarist Manito. Het optreden begint om
16.00 uur op het terras van Cambrinus.
Manito staat bekend als een gitaarvirtuoos met een geheel eigen stijl. Al jong kwam hij in aanraking met
de Spaanse gitaar. Tegenwoordig speelt hij als gastmuzikant bij verschillende ensembles, maar treedt hij
vooral op als soloartiest. Manito speelt verschillende aan zigeunermuziek verwante stijlen, zoals gipsy
tradionals uit de Sinti- en Romacultuur en muziek in de sfeer van de beroemde zigeunermuzikant Django
Reinhardt. Toegang is gratis.

Melderslo

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

Alarmnummer

Gipsygitaar bij Cambrinus

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

op de

en tot wel

speciale aanbiedingen met korting

70%

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

* tenzij anders aangegeven

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

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

VAN RABOBANK HORST VENRAY
Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray

Ook in 2014 steun voor goede initiatieven
Verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd een projectaanvraag voor het Coöperatiefonds in te dienen.
Dat kan tot en met 26 september 2014. De beoordeling vindt plaats in de maand november. In december wordt
bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd zijn met een bijdrage. Inschrijven kan uitsluitend via onze website.

I

n het Huishoudelijk Reglement leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. De beoordelingscommissie heeft
eind 2013 aangegeven het criterium ‘innovatie’ belangrijk te vinden. Daarom worden verenigingen en stichtingen in 2014
verzocht innovatieve projecten voor te leggen of projecten die innovatieve (vernieuwende) elementen bevatten.
Het criterium ‘innovatie’ weegt dominant mee in de uiteindelijke beoordeling.

Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van Rabobank Horst Venray.
Tel. 077 389 84 25 of mail naar: communicatie@horstvenray.rabobank.nl

RABO FIETSDAG OP ZATERDAG 6 SEPTEMBER 2014
Speciaal voor lokale verenigingen en stichtingen in de
omgeving van Horst en Venray organiseert Rabobank
Horst Venray op zaterdag 6 september 2014 de Rabo
Fietsdag. Leden van Rabobank Horst Venray fietsen
voor een vereniging of stichting naar keuze een
financiële sponsorbijdrage bij elkaar.

W

ist u dat
• er 6 startlocaties zijn
• deze ﬁetsdag 9 fraaie ﬁetsroutes biedt
• 15 verenigingen en/of bedrijven zich aangemeld hebben
die hun accommodatie beschikbaar stellen
• 35 verenigingen voor entertainment bij de start-/pauzelocaties zorgen
maar ook langs de routes wordt voor entertainment gezorgd
• 116 Rabobankmedewerkers meehelpen aan deze dag
• 195 verenigingen zich hebben aangemeld
• 4.500 leden meeﬁetsen!
Uitgebreide informatie over de Rabo Fietsdag vindt u op onze website.
Hier vindt u ook afbeeldingen van de routes en de starttijden.
Inschrijfformulier aanleveren uiterlijk 25 juli
Deelnemers zijn opgeroepen om het inschrijfformulier vóór 12 juli in
te leveren, via de website of op kantoor. Is dat nog niet gelukt, dan verzoeken wij verenigingen/stichtingen om dit alsnog uiterlijk
25 juli te doen.

Kom tijdens de zomervakantie met je spaarpot naar de Rabobank!

Zomer Spaarweken: 14 juli t/m 22 augustus
Leren omgaan met geld, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Rabobank Horst Venray vindt het belangrijk om een
bijdrage te leveren aan de financiële opvoeding van kinderen. En dat doen wij graag op een leuke manier. Daarom organiseren we van maandag 14 juli tot en met vrijdag 22 augustus de Zomer Spaarweken. Alle kinderen tot 12 jaar mét een eigen
bankrekening bij Rabobank Horst Venray mogen deelnemen. Veel klanten kennen onze Spaarweek in de herfstvakantie.
Deze komt vanwege de Zomer Spaarweken te vervallen.
om jij ook je spaarpot legen tijdens de Zomer Spaarweken?
Als je spaart op je spaarrekening, krijg je rente. En als je tijdens de Zomer Spaarweken minimaal € 10,- op je Rabo
bankrekening stort, krijg je ook nog eens een cadeautje! Je mag kiezen tussen een kaartje voor de voorstelling Joris
en de Draak (19 november Schouwburg Venray) óf een tegoedbon voor een ijsje (2 bolletjes ijs mét slagroom, dip
of saus). Deze tegoedbon is in te leveren tot 1 oktober bij ijssalon Clevers, Lo Solé, Passi of De Verleiding. Zo wordt
sparen nóg leuker!

K

Nog geen rekening bij Rabobank Horst Venray?
Open dan nu een Rabo TopKidRekening. Dit kunnen je ouders online regelen. En dan zien we je daarna graag met je spaarpot
op ons kantoor.
Schoon geld aanleveren om storingen te voorkomen
De geldstortautomaten in onze kantoren accepteren geen
“vuil geld”. Wij verzoeken alle spaarders om plakband,
lijmresten, nietjes, paperclips etc. van munten en biljetten te
verwijderen. Daarnaast is het belangrijk dat de bankbiljetten
glad gestreken worden voordat deze in de geldstortautomaat
gestopt worden. Deze maatregelen voorkomen storingen
aan de automaten. Hulp nodig? Informeer dan bij een van
onze medewerkers. Zij helpen graag!
Tot ziens tijdens de Zomer Spaarweken op ons kantoor
in Venray (Schouwburgplein 13) of
Horst-Centrum (Kerkeveld 21)!

BRIEVENBUSSEN
Brievenbussen van Rabobank Horst Venray
vindt u op de volgende locaties:
Kerkeveld 21, Horst
Spoorweg 2, Hegelsom
De Donckstraat 1, Sevenum
Schouwburgplein 13, Venray
Wilt u zien wat u al allemaal zelf kunt regelen?
Ga dan naar www.rabobank.nl/klantenservice.
U kunt al meer bankzaken per telefoon of internet regelen dan u wellicht denkt. Komt u er niet
uit? Dan denken wij graag met u mee over een
voor u passend alternatief!

LEDEN-VOOR-LEDEN
AANBIEDINGEN
ZOMER 2014
Ook in de zomer
van 2014 hebben
we aanbiedingen
voor onze leden
van ondernemers
uit de gemeentes
Horst aan de
Maas en Venray.
Ondernemers
die lid zijn van
Rabobank
Horst Venray. Met deze
aanbiedingen stimuleren wij aan de ene
kant de omzet voor de ondernemers.
En aan de andere kant profiteert u als lid
van het voordeel dat u geboden wordt.
De volgende ondernemers plaatsten een
aanbieding via Leden-voor-Leden:
Bootcamp Power Horst, Dekkers Tweewielers
Wanssum, Into Beauty Venray, Intratuin
Venray, Van de Ven Schoenmode Venray,
Museum de Kantfabriek Horst, ¡Deli Rooy!
in Venray en Bakkerij Gerards Steeghs Horst.
U vindt de ledenaanbiedingen op onze
website. De bonnen zijn uitsluitend digitaal
beschikbaar en geldig tot en met
4 september 2014.

WERKEN BIJ
RABOBANK
HORST VENRAY

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

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

