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Stokpaardenrace
in Kronenberg
Tijdens de Limburgse Ruiterkampioenschappen op zaterdag 5 en zondag 6 augustus in Kronenberg was er voor kinderen een wedstrijd stokpaardracen. Met stokpaardjes
mochten de kinderen zelf over hindernissen springen en moesten zij zo snel mogelijk het parcours afleggen. De kampioenschappen werden georganiseerd door de paarden- en
ponyclub in Sevenum.

‘We zijn er bijna!’ onder Kronenbergse leiding
Wie graag naar het Omroep MAX-programma We zijn er bijna! kijkt, heeft Lei en Ans Buijssen uit Kronenberg vast al voorbij zien komen op tv. In het zevende seizoen van dit programma
wordt een groep vakantiegangers gevolgd terwijl ze vijf weken lang met de caravan door Ierland trekken. Lei en Ans vormen de reisleiding van de groep.
Het echtpaar uit Kronenberg gaat
al 10 jaar mee als begeleiding van
kampeervakanties van de ANWB.
“Zo hebben we al zestien reizen
gemaakt”, vertelt Lei. “Meestal één in
het voorjaar en één in het najaar.
Zo kunnen we in de zomer zelf nog
een weekje weg.” De kampeerreis in
het voorjaar ging naar Ierland.
Ans: “In januari werden we gebeld.
Omroep MAX had de ANWB gevraagd
of ze de kampeervakantie door
Ierland mochten volgen voor We zijn
er bijna!. Ik was heel verbaasd, want
normaal gaat het programma altijd
over een reis door een warm land.”

Heel even hebben de twee getwijfeld
of ze op tv wilden komen. “Maar zoiets
maakt de reis wel heel speciaal, dus
we zeiden al snel: ga maar lekker
mee!”, aldus Lei. Ans voegt toe:
“Je kunt wel altijd ‘nee’ zeggen tegen
dingen die je spannend vindt, maar
dan kom je nergens. En uiteindelijk was
het echt geweldig leuk.”

‘Alles moest gefilmd
worden’
Met zo’n veertig personen met
eigen caravan trok de groep van
camping naar camping door Ierland.

Samen met Cees en Janny, die de
technische problemen voor hun
rekening namen, zorgden Lei en
Ans ervoor dat alles goed verliep
voor de kampeerders. “Wij doen de
toeristische begeleiding”, vertelt Ans.
“We geven iedere dag informatie over
de camping waar we staan en wat er
allemaal te doen is in de omgeving.
Ook zijn we een luisterend oor bij
problemen en helpen we bijvoorbeeld
bij calamiteiten als een ongeluk,
autopech of ziekte.” Lei: “De filmploeg
was iedere dag aanwezig. Echt alles
moest gefilmd worden. In het begin
was dat wel even wennen, je bent

onbewust toch wel de hele tijd bezig
of je niks geks zegt of er raar uitziet.
Maar het was een hele geruststelling
dat we ook achteraf nog aan konden
geven als we een gesprek of beeld
er graag uit wilden laten knippen.”
Presentatrice Martine van Os interviewde de reizigers op een hele fijne
manier, vindt Ans. “Helemaal niet
opdringerig. Ook deelnemers die in
het begin aangaven liever niet te
willen praten voor de camera, waren
later helemaal om en vertelden hun
hele levensverhaal. Martine stelde je
echt op je gemak en daagde op een
leuke manier uit om te vertellen.”

Veel leuke reacties
Twee afleveringen van het tvprogramma zijn inmiddels uitgezonden en Lei en Ans krijgen ontzettend
veel leuke reacties en belangstelling.
Ze staan met interviews in tv-gidsen,
kranten, worden gevraagd op de
radio en waren vorige week nog bij
het praatprogramma Jinek op NPO1.
“De reisleiding van vorig jaar had ons
al gewaarschuwd voor alle aandacht”, zegt Lei. “Maar dit hadden we
niet verwacht.”
Lees verder op pagina 03
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Alex Janssen deelt eieren uit na ludieke facebookoproep

‘Ik bezorg net zo graag zestigduizend eieren’
Een uitspraak van een topman van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zorgde afgelopen week voor ophef in Nederland. ”Als iemand zegt
dat hij kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden”, zei
hij, naar aanleiding van de besmetting van bepaalde eieren met het
luizenbestrijdingsmiddel fipronil. Alex Janssen uit Hegelsom kwam hierop
met een ludieke actie.
Alex Janssen werkt in de eiersector
en is bovendien voorzitter van Stichting
Blij met een Ei, een stichting die onder
andere voorlichting geeft over eieren.
Afgelopen week plaatste hij naar
aanleiding van de uitspraak van de
NVWA-topman een oproepje op
Facebook waarin hij vroeg een artikel
van de NOS te delen, waarin de
waarschuwingen voor de eieren
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worden afgezwakt. Hij beloofde
iedereen die het bericht deelde een
doosje eieren. Het bericht is momenteel al meer dan 6.400 keer gedeeld.
“Ik zit natuurlijk zelf in de sector,”
vertelt Alex, “en op het moment van
die uitspraak klapte er een bommetje,
zeker toen het de volgende dag weer
werd afgezwakt. Ik had te doen met de
pluimveehouders die de dupe zijn van
een onjuiste communicatie.” Volgens
Alex zijn de eieren namelijk gewoon
veilig te eten. “Op 22 juli zijn alle
bedrijven die zaken hadden gedaan
met het bedrijf dat fipronil gebruikte,
geblokkeerd. De eieren van die bedrijven zijn teruggehaald, en er is een
oproep gedaan om alle eieren met de
betreffende eiercode eventueel weg te
gooien. Die eieren met fipronil liggen
dus niet in de winkels,” legt hij uit.

Beloftes wel
waarmaken
Tijd voor actie dus, vond Alex.
Zijn bericht op Facebook was eigenlijk
heel spontaan. “Ik zat gewoon thuis
in de tuin, ik heb namelijk eigenlijk
vakantie, en zette het oproepje op
Facebook. Ik had verwacht dat het mis-

schien een paar honderd keer zou worden gedeeld,” zegt Alex. Dat werd dus
een beetje meer en inmiddels heeft de
teller de zesduizend delers ruim gepasseerd. “Ik wil mijn beloftes wel waarmaken, dus heb ik een tweede oproep
gedaan, waarin mensen een formuliertje in kunnen vullen en hun adres kunnen doorgeven. In de week van Wereld

Ei Dag, vrijdag 13 oktober, gaan we
de eieren rondbrengen,” vertelt Alex.
Daarbij krijgt hij hulp van onder andere
de ‘mmmEggies’. Ook vanuit andere
hoeken komt hulp. “Ik heb al vanuit
alle windstreken eieren aangeboden
gekregen, en er zijn zelfs pluimveehouders die aanbieden om ze zelf te
bezorgen, geweldig toch.”

Alex is blij dat het allemaal zo is
verlopen. Dat hij door zijn actie wat
extra werk gaat hebben, vindt hij
dan ook totaal niet erg. Integendeel:
“Ik bezorg net zo graag zestigduizend
eieren als vijfduizend,” lacht hij. “In alle
negativiteit van de afgelopen tijd,
was het ook wel weer tijd voor iets
positievers.”

Gemeente Horst aan de Maas overweegt meer genderneutraal beleid
Gemeente Horst aan de Maas gaat in de toekomst kijken of zij mogelijk een meer genderneutraal beleid kan gaan voeren. Zo’n beleid houdt bijvoorbeeld in dat er genderneutrale toiletten komen, inwoners vaker genderneutraal worden aangesproken in speeches en brieven of dat er minder gevraagd
wordt naar het geslacht van mensen op formulieren.
Gemeente Amsterdam
introduceerde vorige maand neutrale
aanspreekvormen die ambtenaren
kunnen gebruiken, om zo meer
rekening te houden met mensen die
zichzelf niet als man en ook niet als
vrouw zien. Zo’n aanspreekvorm is
bijvoorbeeld ‘beste aanwezigen’, in
plaats van ‘beste dames en heren’.
Uit onderzoek van NOS blijkt dat
tientallen andere gemeentes ook
overwegen maatregelen te nemen om
meer genderneutraal te worden.
Ondanks dat Horst aan de Maas
niet meedeed aan het onderzoek
van de NOS, geeft zij nu wel aan de
komende periode te gaan kijken of
zij haar beleid aan kan passen op
dit gebied. “We realiseren ons dat
de overheid steeds meer te maken
krijgt met gendervraagstukken
en dat dit onderwerp erg leeft in
de maatschappij. Dat nemen we
serieus”, geeft een woordvoerder aan.
“We zijn nog niet concreet bezig met
het genderneutraler maken van ons
beleid, maar gaan wel kijken wat deze
ontwikkeling concreet betekent voor
het beleid van gemeente Horst aan de
Maas en hoe het onderwerp hier leeft.”
Uit het onderzoek van de NOS
onder 150 gemeentes blijkt dat 38
gemeentes ook nadenken over het

aanpassen van hun beleid.
Vier gemeenten hebben genderneutrale toiletten op het gemeente-

huis, 21 gemeentes geven aan zo
min mogelijk naar het geslacht van
mensen te vragen op formulieren en 2

gemeentes gebruiken zoveel mogelijk
neutrale aanspreekvormen in brieven
en speeches.

Vier generaties in Horst
Met de komst van iefke bestaat een familie uit Horst en Venlo uit vier generaties. Ze werd geboren
op 18 juni. Superoma Gondje Velmans-Peeters (88) uit Venlo, oma Riky Janssen-Velmans (62) uit Horst
en moeder Marenka Janssen (33) uit Horst zijn heel erg blij met de komst van de kleine meid.
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‘We zijn er bijna!’ onder
Kronenbergse leiding

Gunningsfase
aanleg glasvezel
buitengebied gestart
De gunningsfase van het aanleggen van glasvezel in het buitengebied
van Horst aan de Maas is gestart op vrijdag 4 augustus. Dat laat initiatiefgroep BuitenGewoonBereikbaar weten.
Meerdere aannemers hebben
eind juli hun interesse getoond
voor de aanleg, het beheer en
onderhoud van het glasvezelnetwerk.
Alle geïnteresseerden hebben een
plan van aanpak en een offerte
gemaakt. Deze gegevens worden door
de stichting beoordeeld en getoetst
aan de selectiecriteria. “Het wordt
het moment van de waarheid”,

“Ik stond deze week nog bij de
Jumbo toen ik op mijn rug getikt werd
om een selfie met iemand te maken.
Bleek dat een vriend van onze zoon te
zijn die het programma had gezien”,
lacht Ans. “En gisteren fietsten we
naar Sevenum, riep iemand ons
achterna: ‘Ik heb jullie gezien op
tv!’. Ook op social media krijgt het
programma veel reacties. Ans: “Dat is
heel grappig om te zien. Soms wordt
er wel een beetje de draak gestoken
met het programma en worden al
die pensionado’s die ’s ochtends al

aan de koffielikeur zitten voor de gek
gehouden. Maar daar kunnen wij zeker
mee lachen. Die jongeren willen niets
liever dan zelf later ook met zo’n reis
mee.”
De eerste aflevering van We zijn
er bijna! trok 1,6 miljoen kijkers.
“Het wordt heel goed bekeken”,
geeft Lei aan. “De kracht van het
programma is de rust die het uitstraalt
in deze hectische tijd. Je volgt gewoon
een groep kampeerders. Er gebeurt
eigenlijk helemaal niks spannends.”
“Dat maakt het ontspannend”, vult

Ans aan. “En je krijgt een mooi inkijkje
in andermans leven.” Voor familie
en vrienden van het echtpaar is het
natuurlijk al helemaal leuk om naar
het programma te kijken, vertellen Lei
en Ans. “Zij zien nu eindelijk ook eens
wat wij al tien jaar doen. We hebben
er al zo vaak over verteld, maar nu
ziet iedereen met eigen ogen waar
wij twee keer per jaar al die tijd mee
bezig zijn.”
We zijn er bijna! wordt de
komende vier maandagen nog
uitgezonden op NPO1 om 21.25 uur.

aldus Jeroen Achten, voorzitter van
Stichting BuitenGewoonBereikbaar.
“Je kunt van tevoren wel alles
berekenen, maar er moet ook een
partij zijn die daadwerkelijk bereid
is het glasvezelnetwerk voor een
bepaald bedrag aan te leggen.”
Eind september zegt de stichting
meer te weten over wie het netwerk
aan gaat leggen.

weekend
verslaggever
(student)

m/v

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per
direct op zoek naar een weekendverslaggever (student) m/v.
Wie ben je?
Je uitdaging
je levert redactionele bijdragen aan n je hebt een hbo werk- en
het nieuwsblad;
denkniveau;
n je bijt je vast in een onderwerp en
n je volgt een opleiding journalistiek of
weet het duidelijk en helder
hebt ervaring als bureauredacteur/
op te schrijven;
verslaggever;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
n je bent bekend met de regio;
nieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
n je werkt goed samen, bent stressredacteuren als gezicht van HALLO
bestendig en communicatief vaardig;
Horst aan de Maas naar de lezer toe; n je taalvaardigheid is uitstekend en
n je bezoekt in overleg evenementen,
je werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
personen en activiteiten in de regio,
redactioneel beoordelen;
waarbij je makkelijk contact legt met
n je bent flexibel;
anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en weet
n je verricht je werkzaamheden in
wat er speelt binnen de gemeente
vooraf samen overeengekomen
Horst aan de Maas;
diensten tussen zaterdagochtend
n je werkt nauw samen met de redactie
08.30 uur en zondag 21.00 uur en
van HALLO Horst aan de Maas.
in vakantieperiodes.
n

Wij bieden
een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

HALLO op vakantie
Wat doe je als in een stadion staat te wachten op de finale van het EK vrouwenvoetbal in Enschede?
Een blik in de HALLO werpen natuurlijk! Margo, Sofie, Lucie en Tijmen Geurts kochten op de gok vijf
kaarten na de eerste poulewedstrijd van het Nederlands elftal. Ze kijken inmiddels terug op een
geweldig toernooi waarbij ze drie van de zes wedstrijden van de kampioenen bezocht hebben.

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 21 augustus a.s. via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie, telefoon 077 396 13 52.

T 077 396 13 52 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Over paters en nonnen
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Klooster Nazareth Horst

In het van oorsprong katholieke Horst aan de Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis
hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes
onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een
prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we in de geschiedenis van enkele kloosters. In deze aflevering: Klooster Nazareth in Horst.

te verlaten. Een jaar later, in 1892,
werd het klooster opnieuw bewoond.
Dit keer betrok een groep zusters,
bestaande uit zes kloosterzusters en
een hulpzuster uit Grubbenvorst, het
pand. De 19e en 20e eeuw vormden
een tijd waar beroepsonderwijs een
grote rol speelde. Jongens en meisjes
stroomden vanuit de lagere school door
naar een beroepsopleiding om rond
hun 15e levensjaar aan het werk te
gaan. De bewoonsters van het klooster
in Horst hadden in hun vorige klooster, het Ursulineklooster, de taak van
onderwijzeres op zich genomen. Ook in
hun nieuwe woonplaats besloten zij
zich te wijden aan het onderwijs en in
1892 openden zij een bewaarschool
met handwerkonderwijs. Een jaar later
openden de zusters een lage school
voor meisjes en gaven zij het klooster
een nieuwe naam: Nazareth.

Van meisjesschool
naar jongenscollege

Rond de tweede helft van
de 19e eeuw besloot een groep
vrouwen uit Tilburg naar Horst
te verhuizen. Zij noemden

zichzelf de Zusters van de Liefde en
betrokken het klooster Nazareth, dat
voorheen werd aangeduid als het
Huis van den H. Joachim. Aan het

eind van de 19e eeuw vond er een
conflict plaats tussen de Zusters van
de Liefde en de Horster taalschool
en in 1891 besloten de zusters Horst

Zo’n 60 jaar later besloot de
provinciaal overste van de orde het
klooster op te heffen vanwege een
terugloop in het aantal roepingen.
De onderwijstaken van de zusterorde
werden overgenomen door de Zusters
van het Kostbaar Bloed uit Tienray.
Het bestuur van de Sint-Lambertuskerk
nam de kleuterschool en de lage
meisjesschool over. Na het vertrek
van de Ursulinezusters werd er een
begin gemaakt aan de bouw van een
schoolgebouw voor de lage meisjesschool. Deze werd gebouwd aan de
Doolgaardstraat. De Ursulinezusters
boden na het begin van de bouw
het klooster Nazareth te koop aan
in De Linie. Het Provincialaat van de
Congregatie van de Missionarissen van
de H. Familie te Oudenbosch was zeer
geïnteresseerd. Na enkele jaren van
onderhandelingen tussen de zusters
en de missionarissen van de H. Familie
werd er een overeenkomst bereikt.
Ter voorbereiding van de komst van
een jongenscollege werden door de
bisschop van Roermond eisen gesteld.
Zo mochten de missionarissen van

de H. familie alleen intrekken in
het Nazareth klooster als zij geen
leerlingen jonger dan zestien jaar
aan zouden nemen. Noch mochten
zij leerlingen van zestien jaar en
ouder die in aanmerkingen zouden
komen voor een studie aan een
normaal klein-seminar toelaten op
hun school.

Blauwdruk voor het
huidige onderwijs
programma
Het college opgericht door de
missionarissen van H. Familie werd
gezien als een vorm van middelbaar onderwijs. De komst van
het college vervulde de wens van
vele Horstenaren om na de lagere
school door te stromen naar middelbaar onderwijs, in plaats van te
gaan werken. Aan het college voor
Late Roepingen werd niet alleen
priesteronderwijs gegeven, maar
ook onderwijs dat aansloot bij de
op dat moment gangbare gymnasiumopleiding. Rond 1959 werd
de school toegankelijk voor alle
jongens, niet alleen voor katholiek
geïnteresseerde jongens. In 1964
werd er een curriculum ontwikkeld
dat aansluit bij het huidige havoprogramma. Tegen de tijd dat het
College in 1966 werd opgegeven,
waren de Horstenaren de mogelijkheid om naar middelbaar onderwijs
door te stromen als vanzelfsprekend
gaan beschouwen. In 1975 werd
besloten dat het klooster plaats
moest maken voor een winkelcentrum. Klooster Nazareth ging tegen
de vlakte en een winkelcentrum
genaamd Kloosterhof verrees uit de
as. Tegenwoordig herinnert alleen
de naam Kloosterhof de Horster
gemeenschap nog aan de geschiedenis van Klooster Nazareth, maar de
visie van vernieuwend onderwijs
leeft voort in de huidige middelbare
school het Dendron College.
Bronnen: Oud Horst in het Nieuws- Horster
Historiën deel 5 (J.A.M.M. Janssen)

HALLO Horst aan de Maas zoekt een

fulltime redacteur

www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Lottum

Achter de schermen
2

Vermoedelijk
drugsafval gedumpt

De redactie

Iedere week valt de HALLO bij u op de deurmat. Hoe dat nieuwsblad er uitziet, dat weet u inmiddels wel.
Maar weet u ook hoe het er achter de schermen bij de HALLO aan toegaat en wie de mensen zijn achter het
blad? Dat laten we in de serie Achter de schermen bij HALLO zien. In deze aflevering redacteuren Marieke
Vullings en Kris Wijnands aan het woord.

De politie heeft zaterdagochtend 5 augustus in het buitengebied van
Lottum bij Zwaanen Heike vijf cilinderflessen met vloeistof gevonden.
Het gaat hier vermoedelijk om drugsafval.
Doordat de kraantjes van de flessen
niet goed gesloten waren, verspreidden
de flessen een penetrante
ammoniakgeur. De brandweer heeft de
kraantjes goed gesloten en de flessen

opgeruimd. De flessen zijn ongeveer
1.60 meter hoog met een doorsnede
van 30 centimeter. De ontsnapte lucht
leverde verder geen gevaar meer op
voor omwonenden.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
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• vloerbedekking

www.hadecollection.nl

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

geen
bezorgkosten

Marieke en Kris vormen de
dagelijkse redactie van nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Ze verzamelen de inhoud van het
blad: ze verwerken mails, tips
en berichten die op de redactie
binnenkomen en gaan zelf actief
op zoek naar nieuws en verhalen.
“We zoeken altijd naar actuele
berichten waarvan wij denken
dat lezers in Horst aan de Maas
het leuk vinden om ze te lezen.
Wekelijks brengen we een mix
van informatieve berichten en
achtergrondverhalen. We schrijven
over de gemeenteraad, bieden
context bij nieuws, maar schrijven
ook over bijzondere hobby’s en
proberen landelijk nieuws een
lokaal gezicht te geven”, vertelt
Kris. “Om dat te doen, onderhouden
we bijvoorbeeld contacten met
dorpsraden en verenigingen,
bezoeken we raadsvergaderingen
of thema-avonden in dorpen en
houden we constant in de gaten
wat er allemaal speelt”, vult
Marieke aan.
“We zijn een onafhankelijke
redactie, checken feiten en passen
alle journalistieke principes toe die
nieuwsmedia hanteren. Daarnaast
proberen we altijd zoveel mogelijk
een goede mix van berichten te
maken: over onderwerpen uit alle
dorpen, over jongeren en ouderen,
van burgemeester tot verzamelaars
van minitractors. Dat maakt het werk
erg leuk en divers”, zegt Marieke.
Naast schrijven van artikelen
zorgen beide dames ook elke

week voor de kwaliteitscontrole:
ze redigeren stukken van verslaggevers
en controleren de laatste versie van
HALLO voordat deze naar de drukker
gaat. Maar interviewen blijft voor
beiden favoriet. “Iedereen heeft een
verhaal. Mensen zien het soms zelf niet
of zijn te bescheiden en denken dat
hun verhaal niet interessant genoeg
is. Het is een mooie uitdaging om ze
te laten zien dat ook hun verhaal de
moeite van het vertellen waard is”,
vindt Kris.

‘Het mooiste is dat
mensen hun verhaal
met je willen delen’
“En het is natuurlijk leuk om nieuws
als eerste te horen”, zegt Marieke.
Wat zij ook mooi vindt, is hoe open
mensen soms zijn. “Mensen maken
tijd voor je en zijn bereid hun verhaal
met je te delen. Soms raak je helemaal
geïnspireerd door de passie die je in
hun ogen ziet als ze over hun hobby
of leven vertellen, ook als het soms
moeilijke verhalen zijn.”
Kris kwam bij HALLO terecht tijdens
haar Master journalistiek. “Dat was veel
theorie en ik wilde praktijkervaring
opdoen. Ik kon aan de slag als
weekendverslaggever. Na twee jaar
vroegen ze of ik vast in dienst wilde
komen. Graag natuurlijk! Het mooie van
lokaal is dat je echt alles in de gaten
kunt houden, dat je er dieper op in kunt
gaan en dichter bij de mensen staat.”
Na haar opleiding journalistiek
werkte Marieke een jaar of acht bij

weekblad De Echo van Horst.
Daarna werkte ze een paar jaar op
diverse redacties. “Toen zag ik een
vacature bij HALLO en wist ik: ‘Ik wil
weer terug naar Horst’. Van Marieke
van de Echo werd ik Marieke van
de HALLO. Het is heel vertrouwd
om hier te werken. Mensen komen
gewoon naar de redactie met tips
en vragen. Die korte afstand naar de
lezers is wel heel fijn.”
Marieke en Kris sturen een
team aan van twee fotografen
en drie weekendverslaggevers,
veelal studenten journalistiek.
De verslaggevers doen interviews
en maken reportages. “We geven
ze veel verantwoordelijkheid
en sturen ze zelfstandig op
pad. Een mooie leerplek voor
studenten”, zegt Marieke. Met de
ervaren fotografen die zich elk
weekend weer volop inzetten,
is HALLO bijna bij alle grotere
evenementen in de gemeente
vertegenwoordigd.
Dat wordt gewaardeerd door
de lezers, blijkt uit onderzoeken,
en daar is de redactie blij mee.
“We horen het graag als we het
goed doen, maar ook als mensen
ideeën hebben over hoe het
anders kan. Daarom hebben we
ook een redactieraad, waarmee
we regelmatig bijeen komen om te
praten over het blad. Maar mensen
mogen natuurlijk altijd contact
opnemen, ook met nieuwstips.”
De redactie is te bereiken via
redactie@hallohorstaandemaas.nl
of via 077 396 13 52.

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

Ook ideaal
voor bedrijven

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Werken bij HALLO?
Krijg je ook zin om aan de slag te gaan als je dit artikel gelezen hebt?
Dat komt goed uit! HALLO Horst aan de Maas is op zoek naar studenten die
als verslaggever aan de slag willen en naar een redacteur.
Kijk verderop in deze HALLO voor de vacatures en meer informatie
of bel naar 077 396 13 52.
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Het is goed zo...

Te hoëg te liëg, te flauw te zalt,
te good te slech, te jônk te alt.
Hoe wil se ‘t, loat ‘t maa huure,
probeer ‘t der maa op aan te stuure.
En as ‘t der daan wal vaan is gekômme,
den is der wer wat anders um euver te grômme.
- Lei -

Wilhelmus Cornelius Bernardus Franciscus

Op donderdag 3 augustus 2017
overleed in de leeftijd van 65 jaar

Jeannette Smulders - van de Pol

In de leeftijd van 76 jaar overleed

Wil Smulders
echtgenoot van

ôzze Lei

* Tilburg, 21 september 1940
† Heythuysen, 2 augustus 2017

Leo Besouw

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Jan en Miek
Dorrie
Jan-Willem
Ton en Angela
Yvonne en Dajo, Yaron, Tess
Martine en Roy
Karin en Roel
Wiel en Monique
Gerty en Pat
Jim
Vera
Familie Wolters
Venloseweg 20
5971 CH Grubbenvorst
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats op vrijdag
11 augustus om 11.00 uur in de kerk te Grubbenvorst.
Aansluitend begeleiden we ôzze Lei naar het kerkhof aldaar.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

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

Te koop BBQ pakketten.
Te koop BBQ- en varkensvleespakketten
van onze scharrelvarkens. Het vlees is
vacuüm verpakt en ingevroren.
Info fam. Klomp Nw Peeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Brocante 50% korting. We gaan
hele maand augustus gewoon door
met vette korting. Di t/m vr 12-17 en
zat 10-16 uur. Brocante Hal Limburg
Speulhofsbaan 7a Meterik.

Jeannette
Jolande † en Ruud, Mark en Dorien, Chantal
Margret en Ruud, Simon, Paula
7 augustus 2017

Schilder nodig?
Jan Bosman schilderwerken, voor al
uw binnen- en buitenschilderwerk,
een offerte is uiteraard vrijblijvend.
Tel. 077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Bramen, frambrozen, bessen.
Bramen, frambozen en bessen van
de teler! Ook voor ingevroren fruit,
jam, siroop, Poolse honing en eieren
kunt u bij ons terecht. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom
(Horst), tel. 06 16 04 23 57.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

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.

Medewerk(st)er gezocht.
Wij zoeken een allround medewerk(st)er
voor ons melkgeitenbedrijf voor
32 uur in de week, tevens zoeken wij
een zaterdaghulp. Voor info bel
06 10 44 06 42 of 06 53 57 65 42.
Kijk op Facebook “de Roozehoeve”.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed

Zomergarens opruiming.
Spannend! Over enkele weken komen
alweer de nieuwe wintergarens binnen,
wij hebben dus ruimte nodig. Nu 30%
korting op zomergarens. Breimode en
handwerken ‘t Schippertje Schoolstraat
6 Horst tel. 077 398 19 75.

Gevraagd klusjesman.
Gevraagd manusje van alles/
klusjesman, omgeving Sevenum,
1 dag per week beschikbaar,
tijden in overleg. Voor meer info
bel 06 20 35 21 22.

Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

Levensloopbestendige woning in
het centrum van Horst. Vrijstaande
nieuwbouwwoning met slaap- en
badkamer op begane grond en leuke
achtertuin met vrije achterom, luxe
afwerking. Koopprijs 355.000,-- k.k.
Voor meer info: 077 398 90 90.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Geboren op
6 augustus 2017

Suus
Dochter en zusje van:
Richard en Marlie Jeucken
Anne en Giel
Lottumseweg 10
5872 AB Broekhuizen



Geboren

‘t Veldje 11, 5961 LB Horst
Voor winterpreiplanten,
aardbeienplanten, groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Welkom lief meisje!

9 augustus 2017
Zijn onze ouders

Piet en Toos
BoutenDrissen
50 jaar getrouwd
Julianastraat 12
5971 BR Grubbenvorst

Fietsreparatie Piet Kusters wegens
vakantie gesloten tot 30 augustus.
Ons BrabantNet stopt in Horst.
Wegens beëindiging van hun diensten
in Horst aan de Maas zullen alle
klanten van Ons Brabantnet over
moeten stappen. JaVu Computers kan
u daarbij vrijblijvend in adviseren.
Bel: 077 374 52 85 of 06 10 07 21 93.
Vrijwilligers Hartekind
www.hartekind.nl zoekt host (m/v) voor
regionale events en acties o.a. Hiltho
2017 (oktober) als host op stand. Info en
aanmelden via info@hartekind.nl t.a.v.
regiocoördinator Jan Huijs.
50% korting op alles. Wij knallen
gewoon door.... alles 50% tot eind
augustus. Kringloop Twedde Kans
Speulhofsbaan 7a Meterik. Open di
t/m vr 12-17 en zat 10-16 uur
Poes nog steeds vermist.
Beloning voor wie ons helpt.
Jetje is 19 juli vanaf Vijverlaan Horst
verdwenen. Ze is donker met (licht)
bruin+rood en heeft een lichtbruine
streep over haar neus. Iemand moet
toch iets weten. 06 48 76 57 05.
Aardbeienplanten en leibomen,
aardbeienplanten in pot va
30 cent eenjarige planten.
Nieuwe collectie leibomen. Actie:
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
vaste planten actie.

Rens

5 augustus 2017
Zoon en broertje van
Niek Draak en Nicole Cuppen
Jelle en Iris
Van Sonsveldstraat 7
5961 SJ Horst

Geboren

Elin

27 juli 2017
Dochter van
Tjeerd en Lieke
van Helden
Bosstraat 24
5963 NZ Hegelsom

Geboren 4 augustus 2017

Seth Cuijpers
Zoontje en broertje van
Dennis Cuijpers en
Maud Dekkers
Vince
Opperdonkseweg 5
5973 NC Lottum

Te koop: diverse soorten groeten en
fruit, o.a. rabarber, frambozen, snoepen soeptomaten, snijbonen, pepers,
knoflook enz. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.
Voor al uw Timmerwerken:
www.verdellentimmerwerken.nl
06 46 06 74 73.
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerk binnenbuiten belt u: JBSchilderwerken
077 475 09 80 - 06 11 35 09 70.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Laatste kans voor 2e hands.
Fabrieksverkoop zat. 12 en
zon. 13 aug. Van 13.00 tot 17.00uur.
Noordsingel 43 Horst tel. 06 53 92 79 79

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Stichting Nach van ’t Limburgs Leed stimuleert dialectmuziek

Joep’s Kapel genomineerd voor Jo Erens Priès
Joep van Wegberg van Joep’s Kapel uit Horst is genomineerd voor de
Limburgse Jo Erens Priès. Hij gaat de strijd aan met Linda Zijlmans, Baroesjko
en De Franse Slaag. De singer-songwriter schrijft sinds anderhalf jaar liedjes
in het dialect en dat is Stichting Nach van ’t Limburgse Leed opgevallen.
De organisatie maakte op donderdag 3 augustus de nominaties voor de
jaarlijkse prijs bekend.
Het project van de Horster singersongwriter werd door de organisatie
uitgekozen omdat Joep volgens hen
“zijn persoonlijke levensovertuiging
[onderzocht] en deze wist te vertalen in
kleine, prachtige dialectliedjes die gaan
over alledaagse onderwerpen. Joep’s
Kapel werd gepresenteerd als een
nieuwe religie, maar dan wel eentje
met een glimlach en een knipoog.
En dat is iets waar heel wat geloven
nog iets van kunnen leren.” Vorig jaar
trad Joep met dit project op tijdens de
Nach: in de Joriskerk werden zijn liedjes
positief ontvangen, stelt de organisatie.
Dit voorjaar verscheen zijn album.
“Natuurlijk vind ik het echt tof dat
ik hiervoor benaderd ben, mijn ego
voelt zich wel een beetje gestreeld”,
laat de muzikant desgevraagd weten.
“Gaaf ook dat ze iemand uit Horst hebben genomineerd, naar mijn weten zijn
er niet veel Noord-Limburgse artiesten,
behalve dan uit Venlo, voor deze prijs in
aanmerking gekomen.”

Geen concurrenten
maar medemuzikanten
Hij vindt de nominatie erg leuk,
maar heeft geen idee of hij écht kans

maakt op de winst. “Mijn verwachtingen zijn nogal verschillend, de verscheidenheid van ‘winnende’ artiesten
is zo groot dat ik niet helemaal begrijp
waar zo’n jury nu daadwerkelijk op uit
is. Ik zie echt heel toffe namen op de
lijst van voorgaande jaren, maar ook
artiesten namen waar ik mezelf niet zo
aan verbonden voel.” Hij ziet de andere
genomineerden ook niet direct als concurrenten. “Meer als medemuzikant.
We zijn met z’n vieren geselecteerd en
dat is al tof, punt.”
Joep van Wegberg maakt kans om
de opvolger te worden van Marleen
Rutten, Jo Erens Priès-winnares in 2016.
Maar ook van Ton Engels, Frans Pollux
en Peter Beeker bijvoorbeeld. “Dat zijn
voor mij namen in het Limburgse waar
ik heel veel respect voor heb.”

Als ik uit het
hart spreek, gaat
dialectmodus aan
De Jo Erens Priès is in het
leven geroepen om muzikanten
aan te moedigen het dialect ook
de komende jaren als inspiratie te
gebruiken. De prijs is vernoemd naar

troubadour Jochem Aeres (Jo Erens),
die volgens de organisatie daar een
voorbeeld voor was. “Muziek zie ik als
taal van het hart, als ik vanuit mijn
hart spreek, boos ben of extreem blij,
schakelt mijn dialectmodus aan”, legt
Joep uit over de keuze om dialect te
gaan zingen. “En sinds anderhalf jaar
schrijven in het dialect merk ik dat

Organisatie door Wittenhorst en gemeente

Huldiging voor
Dominique Janssen

dit mij ergens thuisbrengt. Het voelt
gewoon anders, niet makkelijk te
beschrijven. De meeste mensen
weten het niet, maar mijn thuisdialect
heeft sterk het karakter van het
Roermonds dialect. Roermond,
daar komt mijn moeder vandaan.
Mijn vader daarin tegen is in Horst
opgegroeid maar sprak eveneens

zuidelijker Limburgs met zijn ouders
en ook met ons, mijn zussen en ik.
Gek genoeg ben ik veel bewuster van
mijn dialectgebruik dan voorheen.
Wellicht hierdoor klinkt mijn dialect
meer Horsters dan voorheen.”
De dialectprijs wordt tijdens de
Nach van ’t Limburgse Leed op zaterdag 16 september in Venlo uitgereikt.

Rechtbank geeft omwonenden deels gelijk

Rechter: Parkeerplaats Limburgs Uitje
te groot
Rechtbank Limburg deed onlangs uitspraak in twee zaken over het
Limburgs Uitje. Zij vernietigde de vergunning om een grasveld aan de
Hazenhorstweg in Sevenum als parkeerterrein te gebruiken. Ook moet
gemeente Horst aan de Maas volgens haar handhavend optreden tegen
het aantal in- en uitritten.

De uit Horst afkomstige Dominique
Janssen is met het Nederlands elftal
vrouwenvoetbal zondag 6 augustus Europees kampioen geworden.
Haar oude club RKSV Wittenhorst gaat
samen met gemeente Horst aan de Maas
een huldiging voor haar organiseren.
Janssen speelde tot en met de
B1 bij voetbalvereniging Wittenhorst
uit Horst, maar maakt sinds 2015
deel uit van de Engelse club Arsenal.
Samen met de Oranje Leeuwinnen
werd ze afgelopen week Europees
kampioen. In de finale maakte ze
haar eerste speelminuten van het

toernooi. “Het toernooi was mentaal
heel zwaar voor mij”, laat Dominique
weten. ”Ik mocht niet zoveel spelen,
maar moest wel ieder moment klaar
zijn om in te vallen. Dat viel me sommige dagen heel zwaar, maar ik ben
heel hard blijven werken en trainen.
Uiteindelijk heeft me dat een invalbeurt
in de finale opgeleverd.”
“Een super prestatie, dat doen
niet veel mensen haar na”, aldus
voorzitter van RKSV Wittenhorst Ton
Hagens. “Daarom willen we ergens in
de komende tijd een huldiging voor
haar organiseren. Ze heeft tot haar

achttiende ongeveer bij ons gevoetbald,
dus we mogen zeker even stil staan bij
haar titel.” Samen met onder andere
Dirk Marcellis is Janssen ambassadeur
van RKSV Wittenhorst. “Zo’n lid moeten
we natuurlijk koesteren”, aldus
Hagens. Gemeente Horst aan de Maas
pakt de huldiging samen met RKSV
Wittenhorst op. Een woordvoerder:
“Als gemeente vinden we het goed dat
er iets georganiseerd wordt voor deze
bijzondere prestatie van Dominique.”
Wanneer de huldiging plaatsvindt
en hoe deze er precies uit komt te zien
is op dit moment nog niet duidelijk.

Rechtbank Limburg behandelde
onlangs twee zaken rondom
Limburgs Uitje. De rechtbank besliste
over een handhavingsverzoek
en over parkeerplaatsen die
in strijd zouden zijn met de
omgevingsvergunning. De zaken
waren door de omwonenden
aangespannen tegen de gemeente.
De omwonenden hadden een
klacht ingediend bij de gemeente,
nadat deze Limburgs Uitje in de
zomer van 2016 toestemming had
gegeven om een grasveld aan de
Hazenhorstweg tijdelijk te gebruiken
als parkeerterrein. Tot 2020 mocht
het recreatiebedrijf van de gemeente
daar bezoekers laten parkeren.
De gemeente vond de klacht van
de omwonenden ongegrond, maar
rechtbank Limburg besloot nu dat
het aantal parkeerplaatsen dat
de gemeente toestaat, niet nodig
is. Zij vindt dat de gemeente niet
goed heeft uitgelegd waarom de
organisatie 29 plekken nodig heeft

naast de 11 plekken die al aanwezig
zijn, terwijl vergelijkbare initiatieven
met gemiddeld 20 parkeerplaatsen
voldoende hebben. Zij vernietigt
daarom het besluit van de
gemeente. Die kan nu het aantal
parkeerplaatsen beter onderbouwen
of de vergunning wijzigen.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente overweegt zij niet om in
beroep te gaan tegen de uitspraak
en bekijken ze welke van de twee
overgebleven opties de beste is.
Ook besloot rechtbank Limburg
dat de gemeente handhavend op
moet treden tegen het aantal in- en
uitritten op het terrein. Nu zijn er
volgens omwonenden vier uitritten
in gebruik, terwijl dat er maar twee
mogen zijn, vindt de rechtbank.
Ook hier heeft de gemeente besloten
niet in beroep te gaan, maar binnen
zes weken een ander besluit te
nemen op het handhavingsverzoek,
met inachtneming van de uitspraak
van de rechtbank.
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Willeke Verdellen.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Willeke Verdellen
GEBOORTEDATUM

19-04-1985
WOONPLAATS

Horst
C.V.

NLD

Eigenaresse Energetic Training in
bokstraining, personal training en
mentale weerbaarheid

<<<Willeke<<<<<<<<Verdellen<<<<<<<19-04-1985<<<<<<<<Horst<<<

Willeke Verdellen is al vanaf haar
vijftiende gefascineerd door de vechtsport en heeft een voorliefde voor het
traditionele boksen. Ze heeft van haar
hobby haar beroep weten te maken en
bezit de papieren van onder andere de
CIOS, Fonts sportmanagement, docent
weerbaarheid & agressie regulatie en
momenteel volgt ze de opleiding tot
erkend bokstrainer vanuit de Nederlandse boksbond en het NOC*NSF. Willeke
heeft haar eigen bedrijf, Energetic
Training, waar ze traint met verschillende
groepen. Door het boksen van wedstrijden, in 2009 werd ze Zuid-Nederlands
kampioen, en haar studies is ze 14 jaar
weggeweest uit Horst. Sinds 3 jaar woont
ze echter weer in Horst met haar geliefde
Inske Zaalberg en hun twee katten.

GEPLUKT Inske Zaalberg

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.

Ze houdt van nieuwe dingen ontdekken, reizen, boksen, eten en is gek op katten. Plannen in haar vrije tijd is niets voor haar, ze kijkt dan wel
wat er op haar pad komt en maakt dan een beslissing. Deze week wordt Inske Zaalberg (35) uit Horst geplukt.
“Ik ben een echte workaholic”, lacht Inske tijdens het gesprek. “Maar mijn werk is mijn hobby.
Wat ik doe, voelt helemaal niet als werken.” Ik ben
in mijn werk altijd opzoek of er nog verdieping
of uitbreiding is. Dat wil niet zeggen dat ze geen
tijd neemt om te ontspannen. “Ik spreek graag
met vrienden af, vind het leuk om voor hen te
koken of te gaan uiteten. Verder boks ik zeker drie
tot vier keer in de week. Ja hoor, ik zit ook wel
eens thuis op de bank met een boek. Maar als ik
aan een boek begin, dan wil ik het in een keer
uitlezen. Dus dat bewaar ik dan voor de vakanties.
Weet je, er zijn nog zoveel leuke dingen om te
doen.” Gelukkig is haar partner Willeke Verdellen
net zo’n bezige bij. “We trekken er graag met z’n
tweeën op uit. Als we op vakantie gaan, beslissen
we soms pas bij de grens waar we heen gaan.
Dan rijden we gewoon ergens heen en waar het
mooi is zetten we onze tent neer. Het liefst in de
natuur van landen als Zweden.” Inske is geboren
in Wanssum en groeide op in Venray. In de jaren
90 verhuisde ze naar de Meterik. Ze heeft twee
oudere zussen en een jongere broer. Haar ouders
hebben sinds 1986 een eigen bedrijf in bloesem-

remedies (een vorm van natuurlijke geneesmiddelen). Ze werkt in het bedrijf van haar ouders en
is sinds 2016 mede-eigenaar. In 2006 werd een
winkel naast het bedrijf en opleidingscentrum
geopend waar Inske als schoonheidsspecialiste is
begonnen. “Door toen altijd bezig te zijn met de
‘buitenkant’ is mijn interesse nog meer gegroeid
in gezondheid en hoe ik verandering kan maken
vanuit de ‘binnenkant’ en hoe dit weer zichtbaar is
aan de ‘buitenkant’.” Vandaar uit is haar werk als
therapeut ontstaan. Verder verzorgt zij cursussen
en trainingen in onder meer aromatherapie, bloesemremedies en celzouten. Mensen komen vanuit
het hele land naar Meterik. “Op mijn zestiende
twijfelde ik tussen twee opleidingen: laborante of
schoonheidsspecialiste. Ik koos voor dat laatste.
De driejarige opleiding rondde ik in twee jaar af.
Tijdens mijn opleiding werkte ik al met natuurlijke
producten omdat mijn interesse daar meer lag.
Maar op mijn achttiende had ik nog niet het gevoel
dat ik klaar was met leren. Dus startte ik daarna
met een kappersopleiding. “Tijdens de opleiding
ontwikkelde Inske een allergie.” Ik ben toen gaan
kijken welke vorm van alternatieve geneeswijze ik

toe kon passen om dit te verhelpen. Door middel
van celzouten in combinatie met aromatherapie en
bloesemremdies ben ik van de allergie afgekomen.
Vervolgens ben ik me daar verder gaan verdiepen
en trainingen gaan volgen.”
Bewust omgaan met voeding, een gezonde
levensstijl ontwikkelen: iedereen heeft het er
tegenwoordig over. Inske leeft al 35 jaar zo.
“Ik ben daarmee opgegroeid. Zo ben ik mijn hele
leven al vegetariër en heb ik nog nooit vlees
gegeten en probeer ik toegevoegde suiker zoveel
mogelijk te vermijden. Gevarieerd en gezond eten
vind ik belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat ik
nooit chips of snoep eet. Maar ik vind het vaak te
zoet en bak mijn eigen taart. Veel mensen gaan
nu bewuster met hun eten en gezondheid om, ook
omdat het een hype is. Maar juist zo’n hype zorgt
er voor dat mensen beter gaan kijken wat ze doen.
Ik vind het mooi dat mensen steeds bewuster
gaan kijken wat ze eten en hoe ze leven. Je kunt
hen wel zeggen dat ze suiker moeten laten staan,
maar ze moeten het toch zelf ervaren.”
Inske leerde Willeke kennen in de puberteit.
Inske’s broer skatete wel eens met Willeke. Zij en

HALLO
Column
Kom in je
kracht
Bij Energetic Training begeleid ik
mensen met verschillende doelen, dit
kan variëren van fysiek en mentaal
krachtiger worden tot afvallen of
prestatiesport. Energetic Training staat
voor krachtig en doortastend, maar het is
vooral belangrijk dat iemand zich tijdens
een training lekker voelt, plezier heeft
en passie ervaart. Dit is volgens mij een
van de belangrijkste thema’s in het
leven. Dit probeer ik dan ook in alle
lessen uit te dragen en te stimuleren.
Het is belangrijk om het geheel te
stimuleren tijdens de training, je moet
daarbij denken aan het in evenwicht
brengen van zowel fysiek, mentaal en
emotioneel. Niet zomaar een oefeningetje, maar gericht een energie creëren,
waarbij iemand de mogelijkheid krijgt
om zijn of haar talenten tot uitdrukking
te brengen of zijn of haar leerpunten te
ontdekken. Is het niet mooi dat je
iemand ziet groeien in zijn of haar
ontwikkeling en dat je daar je steentje
aan kunt bijdragen? Dat iemand eigen
talenten ontdekt en dit kan gaan
manifesteren, of het nu gaat om
presteren, afvallen of mentale (veer)
kracht, het maakt niet uit! Omdat het
totale plaatje erg specialistisch is werk ik
samen met ‘De 3 vrouwen’, die gespecialiseerd zijn op het gebied van coaching,
voeding & bewustzijn. Het maximale uit
jezelf halen betekent voor mij het
ontwikkelen van jezelf op alle vlakken
die nodig zijn om je doelen te behalen.

Inske zagen elkaar wel eens tijdens het uitgaan
en Willeke werkte in de winkel van haar ouders
waar Inske haar kappersspullen kocht. Daarna
hebben ze elkaar jaren niet meer gezien of
gesproken totdat Willeke bokslessen ging geven
in Horst. “Ik ging daar samen met mijn zus een
proefles doen. Daar was meteen een enorme
klik. Het was zelf meer dan een gewone klik, we
werden verliefd op elkaar. Nu wonen we supergelukkig samen in Horst met onze twee katten
Dodge en Chevy. Twee superlieve katten. Ze zijn
erg aanhankelijk en willen het liefst de hele dag
knuffelen.” Plannen maken voor over tien jaar
is niets voor Inske. Ze heeft dan ook geen lijstje
met dingen die ze ooit nog een keer wil doen.
“Met een lijstje schep je verwachtingen, je wacht
ergens op en dat kan ook teleurstellingen geven.
Veel liever kijk ik naar wat er op mijn pad komt.”
Dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen dromen
meer heeft. “Ik wil nog heel graag een keertje
terug naar Alaska om daar met Willeke een reis te
maken en daar samen de mooie natuur en cultuur
te gaan bewonderen. Een aantal jaren geleden
ben ik daar samen met mijn vader geweest om
cursus te geven. We hebben daarna twee weken
rondgetrokken. Dat is zo’n mooi land. Misschien
dat Willeke en ik daar volgend jaar heengaan.”
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Vakantietip

Zweden

Door mijn reis naar Zweden ben ik nog meer gaan
beseffen dat er meer is dan werken, wifi, telefoon en het
volplannen van mijn agenda. Zweden is een land met een
nog ongerepte natuur, maar het bezit ook een van de hipste
en gezelligste steden van Europa. De bevolking van Zweden,
zowel in de stad of op het platteland, is niet alleen erg
gastvrij, maar is ook nog eens bijzonder aardig.
Mijn reis in Zweden begon in de hoofdstad
Stockholm samen met Inske. Stockholm is een
mooie stad, gebouwd op allemaal kleine eilandjes, waar veel te beleven is. Er zijn attractieparken, gezellige straatjes met prachtige gebouwen
en je kunt er natuurlijk heerlijk shoppen en
uitgaan. Ook het eten is kwalitatief erg goed en
vaak heel lekker. Ook het vegetarische eten is
er goed. Stockholm is duidelijk een vooruitstrevende stad, ook met betrekking tot de gezondheid.

Een land met een
overvloed aan ruimte en
natuur
We reisden verder naar het noorden en des
te verder je van Stockholm kwam, hoe mooier
en afwisselender de natuur werd. We reden vaak
uren over kleine wegen en moesten soms zelfs
stoppen voor elanden. We pauzeerden regelmatig om te genieten van de prachtige watervallen.
Hier is de natuur nog volledig intact en zodra

we bij een
waterval
zaten,
konden we
alle zorgen
loslaten en
werden we
helemaal
rustig.
Het bijzondere
was dat
iedere
waterval een
eigen karakter had. We konden er uren naar
kijken en luisteren en hoe langer we keken en
luisterden, hoe meer we de schoonheid en de
magie van de watervallen ontdekten. Heerlijk!!
Het is misschien wat ver om er te komen,
maar het is beslist de moeite waard om een reis
naar Noord-Zweden te ondernemen. Je vergeet
de ervaring van deze schitterende natuur nooit
meer.

‘Het is geen dieet, het is een levensstijl’
Ellen Brummans, 32 jaar uit Horst is lifestylecoach. Samen met gasthoofdredacteur Willeke heeft ze een pilotgroep Intermittent Fasting (IF) opgezet.
Hierin begeleidt ze mensen om zowel mentaal als fysiek in balans te komen.

IF is een levensstijl waarbij een situatie van
de oermens nagebootst wordt. “Vroeger moest
de mens eerst een actieve taak vervullen, zoals
het verzamelen van voeding of het jagen op wild,
voordat zij kon eten. Evolutionair gezien is ons
lichaam dus gewend aan een eetschema met tussenpozen van hoge activiteit en weinig voedseltoename. IF speelt hierop in doordat je vast met
tussenpozen. Er zijn verschillende vormen van IF
mogelijk. Willeke en ik hebben gekozen voor de

vorm van tweemaal per week 18 uur vasten”,
vertelt Ellen. “Intermittent Fastening is geen dieet.
Het vertelt je namelijk niet wat je wel of niet
mag eten, het vertelt je wanneer je mag eten.
Dit maakt IF een levensstijl. Wel is het belangrijk
dat in die tijd dat je wel eet, je voldoende van de
juiste voedingsstoffen tot je neemt”
Ellens interesse voor gezonde levensstijl is
ontstaan uit een hobby. Ze merkte dat ze baat
had bij het eten van pure onbewerkte producten

en kreeg vanuit haar omgeving dezelfde feedback. Daarom besloot ze zich te gaan verdiepen
in voedingspatronen en volgde verschillende
opleidingen. Zo is ze in aanraking gekomen met
Intermittent Fasting en de werking van hormonen
in relatie tot levensstijl.
“De bloedsuikerspiegel bepaalt onze behoefte
naar suiker. De balans in het lichaam wordt in
stand gehouden door hormonen zoals insuline,
een bloedsuikerspiegel verlagend hormoon.

Door de grote hoeveelheid suiker die we tegenwoordig eten, reageren cellen minder goed op
insuline waardoor de hormonale balans verstoord
raakt. Dit resulteert in een afterdinnerdip, slechte
concentratie en in suikerverslaving. Door IF word
je weer gevoelig voor insuline waardoor de
behoefte aan suiker afneemt. Concreter gezegd,
de behoefte naar tussendoortjes of koolhydraatrijk
eten neemt af, waardoor je makkelijker gezondere
keuzes kunt maken.”
Ellen geeft aan dat uit onderzoek blijkt
dat Intermittent Fasting insulinegevoeligheid,
gemoedstoestand, energiebalans, de spijsvertering en het gewicht op positieve manier beïnvloedt. “Veel mensen verliezen inderdaad gewicht
door IF, maar het hoofddoel is gezondheid. IF gaat
back to basic en brengt het lichaam terug in
balans. Vandaar dat het voor meerdere mensen
geschikt is, niet alleen voor mensen die gewicht
willen verliezen. Zo werkt het ook voor mensen
die een druk leven leiden of weinig energie hebben. Je hoeft namelijk geen calorieën te tellen, je
kijkt op de vastendagen alleen naar de klok. Of IF
slaagt, hangt af van zelfdiscipline.” Ellen adviseert
om IF onder begeleiding te starten, zodat je een
basis creëert waar je altijd zelf op terug kunt
vallen.
Anderhalve maand is in Horst een pilotgroep
gestart waarin mensen worden begeleidt met een
IF-plan. Ellen maakt deel uit van de begeleiding
en krijgt positieve feedback: “De deelnemers hebben meer energie, minder honger en een minder
opgeblazen gevoel. Deze resultaten worden niet
geboekt door een dieet, maar door de gezonde
keuzes die ze hebben leren maken en hormonale
balans.”
Door de Intermittent Fasting-leefstijl te combineren met bewegen, versterk je de voordelen
van IF, zoals het stimuleren van vetverbranding en
spieropbouw. Ellen vond hierbij Willeke als partner
in het project. Willeke ondersteunt Ellens visie:
“Back to basic, aangepast aan de huidige tijd
waarin we leven.”
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winkel&bedrijf

Starters in de regio
Jouw Stijl Mijn Stijl
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Jouw Stijl Mijn Stijl  
Anita Nabben–Hagens   
Van Bronckhorststraat 32   
5961 SM Horst  
06 52 39 50 16   
jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl    
www.jouwstijlmijnstijl.nl  
Kleding en textiel    
3 juli 2017

Activiteiten
Jouw Stijl Mijn Stijl helpt
klanten, zowel particulieren als
bedrijven, met het verwezenlijken
van hun kledingwensen. Voor een
kledingstuk op maat, of een leuke
jurk voor een feest, een gek
kostuum, het kledingstuk dat niet
meer gedragen wordt kan men
terecht bij Jouw Stijl Mijn Stijl voor
een creatieve make-over. Maar
ook voor alle vermaak- en verstel
werkzaamheden staat Jouw Stijl
Mijn Stijl voor de klant klaar.
De bedrijfsnaam zegt het al:
wat de stijl of wensen ook zijn, er
wordt samen gezocht naar een
creatieve en vakkundige oplossing
en de klant krijgt altijd goed en
eerlijk advies.
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2.000 euro voor
Wensambulance Limburg
Op recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum vond op 3 augustus een fundraising event plaats voor Stichting
Wensambulance Limburg. Er werd 2.000 euro ingezameld voor het goede doel. Tijdens voorgaande edities werd
geld ingezameld voor onder andere Stichting Honderdtien en Kika.

openingstijden op afspraak. Voor
mensen die minder mobiel zijn
kan ook een afspraak aan huis
gemaakt worden.

Onderscheidend vermogen:
Jarenlange ervaring in de
confectie-industrie op het gebied
van modetekenen en ontwerpen, patronen maken en
graderen, kleding maken en
vermaken. Er is een gediplomeerd coupeuse met een
gedegen kennis van stoffen en
materialen, opgedaan bij een
toonaangevend textielbedrijf in
de regio. Jouw Stijl Mijn Stijl
staat klaar om haar passie,
kennis en ideeën op het gebied
van kleding met de klant te
delen en ervoor te zorgen dat
iedere klant tevreden is en blijft.
Doelgroep
Omdat Jouw Stijl Mijn Stijl in
Particulieren, jong en oud,
maar ook mode- en kledingbedrij- het bezit is van onder andere
ven in de regio Horst aan de Maas. industriemachines kunnen alle
materialen verwerkt worden.
Het atelier werkt buiten de

Dit jaar koos de organisatie
Stichting Wensambulance Limburg als
goed doel. De stichting houdt zich bezig
met het vervullen van wensritten voor
volwassenen en kinderen die ernstig
ziek, bedlegerig of terminaal zijn.
Hierdoor kan iemand ondanks het grote
verdriet, door de vervulling van een
wens, weer even genieten en zijn of

haar zorgen vergeten. Bij elke wens
gaan kundige zorgverleners mee die
zich hiervoor belangeloos inzetten.
Er werden diverse activiteiten
georganiseerd, zoals een loterij en
rommelmarkt. Ook werden er spelletjes
gespeeld, stonden er springkussens en
konden kinderen zich laten schminken.
Alles werd georganiseerd met als doel:

Indonesisch Restaurant
Bintang

hulp voor
in de keuken m/v
Gevraagd

Ook bedienen in ons restaurant
is een pre. Werkzaamheden
vooral in het weekend
Raadhuisplein 2 Sevenum
06 22 05 91 59 (n.m.)

zoveel mogelijk geld inzamelen voor
Stichting Wensambulance Limburg.
Ter afsluiting was er een strandfeest
met dj, kampvuur, modeshow en talentenjacht. Sponsoren uit de regio stelden
prijzen beschikbaar voor de loterij.
Uiteindelijk werd bekendgemaakt dat
er 2.000 euro is opgehaald voor het
goede doel.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

KENNISGEVING MELDING

Is jouw fiets
al klaar voor het
nieuwe schooljaar?

Plan op tijd een onderhoudsbeurt in!
IN WEEK 33 ZIJN WIJ
I.V.M. VAKANTIE GESLOTEN.

nde A-merken zoals
Wij zijn dealer van alle beke e, Cortina en Loekie
Gazelle, Sparta, Rih, Ultimat

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

BESLUIT ALGEMENE REGELS MILIEU
MIJNBOUW
De Minister van Economische Zaken maakt bekend:
Op 13 juli 2017 is een “Melding” ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” ontvangen
(Staatsblad 2008, 125) van Californië Wijnen Geothermie B.V. te Horst.
De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de bestaande aardwarmtelocatie gelegen aan
de Vinkenpeelweg 10 te Grubbenvorst, in de bestuurlijke gemeente Horst aan Maas, op de percelen kadastraal
bekend gemeente Grubbenvorst, sectie M, nummers 949 en 592.
De voorgenomen activiteit omvat het uitvoeren van werkzaamheden in de bestaande geothermieput
Californië GT-02 om een verstopping te verhelpen. Bij de onderhoudswerkzaamheden wordt een mobiele
telescoop kraan ingezet. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. Transporten zullen
zoveel mogelijk overdag en gelijktijdig plaatsvinden.
De werkzaamheden zullen naar verwachting begin augustus 2017 aanvangen en naar verwachting
1 september 2017 zijn afgerond.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. K. Kaya (tel. 070 – 379 77 68).
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Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
10 augustus 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal Sibel Demir van FMR Producties bedrijven en instellingen bezoeken
om adverteerders te werven voor de kalendergids 2018. Het staat u vrij om hier wel of niet op
in te gaan.
Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2018 tot

uiterlijk 10 september doorgeven aan Unit
Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per
e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

En weer mocht burgemeester Kees van Rooij een 60 jarig huwelijkspaar feliciteren. Dit keer ging hij
naar de Thomeerstraat in Horst om het echtpaar Camps - Saris namens de gemeente een boeket
bloemen en het herdenkingsbord aan te bieden.

Je gaat bijna op vakantie en komt er
op het laatste moment achter dat je
reisdocument is verlopen!
Dan wil je snel een nieuw paspoort of identiteitsbewijs regelen om met een goed gevoel op vakantie
te gaan. Een afspraak maken voor de aanvraag van een reisdocument of heb je een vraag over wat
je mee moet nemen naar je afspraak? Stel je vragen eenvoudig en snel via WhatsApp!

Wij zijn trotst op de prestaties van ‘onze’ Dominique Janssen en het Nederlands damesvoetbalelftal.
Van harte gefeliciteerd met het Europese kampioenschap.

Vraag over je paspoort?
Stuur een appje naar
06 13 49 30 96

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
Grubbenvorst
Broekeindweg 13
St. Jorisweg ong
Californische weg 9
Irenestraat 29a
Hegelsom
Stationsstraat 127
Bossstraat 9 / 9a
Horst
Hof te Berkel sectie C
perceel nr 5088
Tienrayseweg 6

Ontwerpbestemmingsplan
Swolgen
“Groote Molenbeek A73 Oost” Van Weedtstraat 8
Dr. v.d. Meerendonkstraat 43
Tienray
Expeditiestraat 10
Donkerhofsteeg 5
Kronenberg
Rectiﬁcaties publicatie 3
Torrestraat 15
augustus 2017:
Nieuwe Peeldijk 26:
Melderslo
moet zijn 36 America
Heuvelweg 9
Bergsteeg 1-3 Sevenum:
moet zijn Meterik
Sevenum
Vinkepas 16
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opinie

Wat
zeg je?
De NS gaat strenger controleren op
reizigers die na het fluitsignaal nog de trein
instappen. Conducteurs mogen onder meer
een boete van 230 euro opleggen aan
overtreders. Het merendeel van de inwoners
van Horst aan de Maas denkt dat zelfs nog
hogere boetes opleggen de beste oplossing is.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Je kent het wel: de bus was te laat bij het station en terwijl je een sprintje trekt naar het perron hoor je het fluitsignaal al. Sommige reizigers
berusten zich dan in het feit dat ze de trein niet
meer halen, andere willen echter koste wat kost
nog instappen, met soms gevaarlijke situaties als
gevolg. De NS gaat mensen die de regels overtreden, door bijvoorbeeld de al gesloten treindeuren proberen te openen, strenger aanpakken.

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik ben altijd op tijd op
het perron’
3%
weet niet
21%
17%
reis niet
ja
met de trein
59%
nee

Ben je wel eens
na het fluitsignaal
de trein ingestapt?

beboeten de beste manier is om ervoor te zorgen
Een minderheid van de inwoners van Horst aan
dat mensen de regels niet meer overtreden.
de Maas, 17 procent, geeft toe wel eens te zijn
Daarbij is een handhaving wel van belang, vinden
ingestapt nadat de conducteur op het fluitje had
zij. Er zijn ook mensen die denken dat er heel wat
geblazen. “De conducteur blaast soms te snel,
dan is nog niet iedereen in de trein. Omdat ieder- te winnen is als de doorstroming op het perron
beter zou zijn. “Het zou
een op het perron eerst
goed zijn om het instapvoor de deur staat, zodat
‘Als ik het net kan halen’
pen en de uitstappen op
je moeilijk uit de trein
‘Ik reis niet met de trein’
verschillende plekken te
kunt komen, vervolgens
laten plaatsvinden”, tipt
kom je (te) laat in de
‘Te gevaarlijk’
deze persoon. “De doortrein”, zegt deze reiziger.
stroom gaat dan volgens
De grote meerderheid,
mij sneller. Dit kan aangegeven worden op het
59 procent, zegt echter dit nog nooit te hebstation met markeringen op de stoep.”
ben gedaan. “Ik ben altijd op tijd”, laat iemand
weten. Gemiddeld zorgen reizigers ervoor dat ze
tien minuten tot een kwartier voordat de trein
TipHorstaandeMaas is een
vertrekt op het perron zijn, mits ze natuurlijk niet samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
vanuit een aansluitende trein komen.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Conducteurs mogen nu al boetes opleggen
resultaten of aanmelden voor de volgende
van 230 euro. De meeste mensen denken ook dat enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

KANGEN WATER

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

VERSE SEN
E BERSKILO
W
U
A
L
E
B
,00 P
€5
UK
ZELF,5P0LPER KILO
€2
Dorperpeelweg 1,
5966 PM America.
Tel. 0493 – 38 07 82

www.blauwebessenland.nl

Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur
Op zondag van 10.00 tot 17.00 uur
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Iedereen moet verplicht een zwemdiploma hebben
Een zwemdiploma, al is het maar diploma A, zou voor iedereen verplicht moeten zijn. Dat is de mening van het merendeel van de stemmers op
de poll van twee weken geleden. 92 procent is het eens met deze stelling.
Gemeente Horst aan de Maas heeft onlangs een onderzoek gedaan onder
leerlingen van de basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet
onderwijs, en daaruit is echter gebleken dat het merendeel van de kinderen
met een niet-Nederlandse achtergrond geen zwemdiploma heeft. Ook de
Reddingsbrigade in Nederland heeft al geconstateerd dat de zwemvaardigheid

in Nederland afneemt. Ondertussen zijn vorig jaar zowel het aantal dodelijke
slachtoffers als het aantal reddingen uit levensbedreigende situaties in het
water toegenomen. Om het aantal slachtoffers en reddingen weer te laten
dalen, is een zwemdiploma volgens veel lezers een must-have.
De overige 8 procent kijkt waarschijnlijk naar de financiële kant van
het plaatje. Zwemlessen zijn duur en niet iedereen kan dit zomaar betalen.
Behalve dat zijn zaken als EHBO- of reanimatiediploma’s ook niet verplicht,
terwijl het hebben van zulke diploma’s net zo goed levens kan redden.

Zonder recreatiebad hoef ik geen nieuw zwembad
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uit marktonderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeente Horst aan de
Maas blijkt dat het binnen het beschikbare budget voor een nieuw zwembad
niet mogelijk is om daar een extra recreatiebad aan toe te voegen. Het was de
wens van onder andere comité ’t Zwembad mot Bliêve en zwemvereniging HZPC
dat er zowel een wedstrijdbad als een recreatiebad met bubbelbad, glijbaan en
speeltoestellen zou komen, maar dat gaat dus niet door. Wel komt er wellicht een
gedeelte van het zwembad met beweegbare bodem, zodat er wel bijvoorbeeld
peuter- en zwangerschapsgym kan worden georganiseerd en kan er nog steeds
recreatief worden gezwommen.
Bezoekers van het oude zwembad De Berkel zijn niet blij met het nieuws, blijkt
op Facebook. “Wij zullen het nieuwe bad niet aantrekkelijk vinden”, reageert iemand.
“Mijn zoontje wil juist naar De Berkel vanwege de blauwe glijbaan en de bubbels.”
“Dan maar geen nieuw bad”, zegt iemand anders. “Een recreatiebad met goede en

leuke voorzieningen voor de kinderen moet de basis blijven.” Deze mensen geven
aan dat er voor hen geen nieuw zwembad hoeft te komen als daar geen apart
recreatiebad bij hoort. In dat geval houden zij liever gewoon het oude De Berkel.
Aan de andere kant zijn er ook andere recreatiebaden in de gemeente waar
ouders met kinderen gebruik van kunnen maken als zij graag een glijbaan en speeltoestellen willen. Het zwembad van De Schatberg in Sevenum en van de
recreatieparken in America hebben wel dit soort faciliteiten en zijn nog steeds dichtbij. Ook heeft wethouder Van Rensch aangegeven dat er in het nieuw te bouwen
bad ouders nog gewoon met hun kinderen een middagje kunnen komen zwemmen.
Er is dan misschien geen vaste glijbaan, maar er zijn ook oplossingen als een opblaasbare glijbaan om dit te vervangen. En al met al wordt het nieuwe bad natuurlijk een
stuk moderner toegankelijker dan De Berkel, dat heeft ook z’n voordelen.
Zonder recreatiebad hoef ik geen nieuw zwembad, wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31) > Goed dat treinomroep genderneutraal wordt > eens 30% oneens 70%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Negeren gemeenteraad inzake Kleefsedijk
Zoals bekend heeft het Horster College koers gewijzigd en wil men
een megavleesvarkensfarm aan de Kleefsedijk in Sevenum toestaan.
De Kleefsedijk, waar velen wonen, met gezinsbedrijven, de mooie
zuidgrens van Park de Peelbergen en de doorgaande weg naar het
Sevenumse centrum.
Echter, het belang van deze boer
(en diens adviseur) met 2 of 3 fte
gaat blijkbaar vóór het belang van
velen, of zelfs het algemeen belang
(denk aan de weg naar Panningen).
En dat gaat ongelofelijk ver! Het college nam namelijk, zonder communicatie met de gemeenteraad een
enorm belangrijk positief principebesluit. Terwijl in opdracht van henzelf
door een juristenbureau nog werd
‘uitgezocht’ hoe hoog een schadeclaim bij weigering van het plan

zou zijn. Neem je dan al een positief
besluit, dan werk je een claim natuurlijk in de hand. Een schadeclaim voor
een boer die 11 jaar plannen ontwikkelt op een plek waar het niet mag.
Ongelofelijk…
Nu gaat het, denken wij, nóg
verder. Wij hebben inmiddels helder waarom het plan helemaal niet
in de liggende regelgeving past
(wat wethouder Vostermans steeds
roept). Daarom moet het nieuwe
Bestemmingsplan Buitengebied soelaas

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk
en P. Kool in samenwerking met
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bieden en ervoor zorgen dat er misschien géén bestemmingsplanwijziging
meer nodig is, wat een bevoegdheid
van de gemeenteraad is?
Het College wilde dat ontwerpplan
(ook) deze zomervakantie ter inzage
leggen. De raad weigerde dat stellig.
Essentie dreigde daarvoor zelfs met
een motie en ons werd toegezegd dat
het daarom in oktober ter inzage zou
komen. Echter, dat blijkt plots teruggedraaid en het ontwerpplan komt
tóch (volgens plan) op 18 augustus ter
inzage te liggen. De gemeenteraad
wordt daarmee genegeerd.
Het zal voor Haenen cruciaal zijn
omdat dan voor zijn officiële aanvraag,
die natuurlijk tijdens die inzagentermijn komt, dit ontwerpplan zal gelden.

Het zal dan achteraf nog wel gewijzigd worden (want de 25 procentgroenverplichting en gezondheid zijn
nog niet meegenomen) maar dan is
Haenen er nét tussendoor gepiept.
Wij zijn bang dat dan is mogelijk
gemaakt wat Driessen heeft bedacht
vóórdat de gemeenteraad zich kan
uitspreken.
We hopen echter enorm dat de
Horster gemeenteraad, die met vier
van de vijf partijen tégen de plannen
is, niet met zich laat sollen en hier
direct een stokje voor steekt. Want dit
slaat als een tang op een varken!
Loes Mestrom, Thea Lemmen,
Loe Janssen, Rina van Sprundel,
Niek Verhaegh,
Werkgroep Kleefsedijk

FAMILIEDAG OF
TEAMUITJE?
RESERVEER NU

DE TOFSTE GROEPSUITJES!
IN AUGUSTUS OF SEPTEMBER

AR
NU MA

10.-

P.P.

* Alleen geldig voor de uitjes “Go Crazy” Fototocht,
“Minute to win it” en “The Escape House”
bij beej Mooren in Horst.

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

Reserverveer direct via 085 4898960 • Groenewoudstraat 1 Horst • www.toffedag.nl

brandt
los!
Social media
x 0,5
Ik ben verslaafd aan
mijn iPhone, hartstikke.
Mijn telefoon zit zo’n beetje
vastgeplakt aan mijn hand en
een dag niet geappt/gesnapt/
gechat is een dag niet geleefd.
Onlangs was ik op vakantie
en had ik een week lang bijna
geen WiFi. Ik moest extreem
zuinig zijn met mijn databundel
om de maand door te komen,
dus ik gebruikte alleen
WhatsApp. Snapchat, Facebook,
Instagram en al mijn andere
sociale media moest ik tijdelijk
uit mijn leven verbannen.
Dat deed pijn. Maar goed, ik had
geen zin in een torenhoge
rekening omdat ik buiten mijn
databundel was gegaan, dus ik
legde me er bij neer. En gek
genoeg was ik al na een paar
dagen gewend aan het leven
met nog maar een klein deel
van mijn sociale media. Ik vond
het zelfs wel lekker, alleen het
noodzakelijke telefoongebruik.
Dagelijks een appje of wat naar
het thuisfront om te laten weten
dat alles oké was, maar verder
niet te veel gekkigheid.
En toen kwam ik terug van
vakantie en had ik een extreem
volle tijdlijn op Facebook en een
berg gemiste foto’s op Snapchat
en Instagram. Gek genoeg had ik
geen zin om alles bij te werken.
Veel te vermoeiend. En opeens
kon ik een Facebookmelding
weerstaan, iets wat ik altijd vrij
moeilijk vond. Waar ik eerst bij
ieder belletje en trilletje haastig
naar mijn telefoon greep, hoef ik
nu niet alles meer meteen te
weten en laat ik dingen wel
vaker even voor wat ze zijn.
Als ik een keer een fotootje op
Instagram heb gemist is dat
geen ramp, en mensen kunnen
ook best een uurtje wachten op
een reactie op hun appje.
Mijn sociale mediagebruik lijkt
wel gehalveerd, en ergens is dat
wel een opluchting. Nu nog
kijken hoe lang ik dit volhoud...
Aniek
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Tennistalent Joep Mallee

‘Prof worden is mijn droom’
Voor Joep Mallee (11) uit Grubbenvorst is tennis zijn lust en zijn leven. In mei werd hij Limburgs districtskampioen
en deze week speelt hij in Hilversum de Nederlandse Jeugdkampioenschappen tennis. In september is er daarnaast
nog een toernooi voor alle districtskampioenen van Nederland, waar Joep ook zal tennissen.

Dubbelslag
dressuurstal
Mandy Cornelissen
Door: Dressuurstal Mandy Cornelissen
Tijdens de Limburgse Kampioenschappen pony’s en paarden op zaterdag
5 en zondag 6 augustus in Sevenum deden niet alleen lesklanten van Mandy
Cornelissen mee, maar reed ze zelf ook bij de paarden in de klasse M1.

Joep begon op zijn vijfde met
tennissen. Hij voetbalde toen ook nog,
maar daar stopte hij al snel mee toen
bleek dat de twee sporten lastig te
combineren waren. “Het mooie aan
tennis is, dat als je achterstaat, je toch
nog kunt winnen. Als je bij voetbal of
een andere sport ver achterstaat, wordt
winnen al snel moeilijk. Bij tennis is het
zo dat hoe ver je ook achterstaat, er
altijd nog een kans is, als je maar wilt,”
legt Joep uit. Toen bleek dat hij ook nog
talent had voor tennis, was de keuze
snel gemaakt.
Op zijn zesde werd Joep al voor
de eerste keer Limburgs Kampioen.
Dit trucje herhaalde hij op zijn negende
en onlangs nog een keer. “Die Limburgse
Kampioenschappen zijn wel mijn
mooiste tenniservaringen,” zegt Joep.
“En mijn plaatsing voor het Nederlands
Kampioenschap, aan het begin van de
zomer.” Om je te plaatsen voor het
Nederlands Kampioenschap moet je bij
de beste 64 van Nederland horen. Joep
staat op plaats veertien op deze ranglijst.

Volgend jaar gaat Joep naar de
middelbare school Den Hulster in Venlo,
waar hij naast het tweetalig vwo ook
topsportonderwijs gaat volgen. “Dat wil
zeggen dat ze bijvoorbeeld niet heel
moeilijk doen als ik een keer een les
mis voor een training of wedstrijd,”
vertelt Joep. “Ze zijn daar heel flexibel
en denken mee.” Den Hulster is aangesloten bij de Landelijke Organisatie
Onderwijs en Topsport. Scholen die
hier bij aangesloten zijn ondersteunen
toptalenten om hun schoolcarrière met
topsport te combineren. Dat flexibele
van het topsportonderwijs op Den
Hulster komt Joep goed uit, want hij
is bloedfanatiek en wil geen training
missen.
Joep traint momenteel vier keer in
de week, twee keer in Venlo, één keer
in Grubbenvorst en één keer in Venray.
De officiële competitie speelt hij voor
Tennisclub Venlo. Tijdens de trainingen
wordt er vooral getraind op conditie,
coördinatie en techniek, soms privé
en soms in een groep. De trainingen

Zomerkriebels!
I.v.m. vakantiesluiting is
ons filiaal in Sevenum dit jaar
van 15 t/m 26 augustus
alleen in de ochtenduren
van 9 tot 12 uur geopend.
In ons filiaal in Horst
hanteren wij onze
normale openingstijden.

duren ongeveer twee uur, dus tennis
neemt veel tijd in beslag in het leven
van Joep. “Ik heb niet altijd tijd om
met vrienden af te spreken,” zegt hij.
“Dat vind ik jammer, maar ik heb het
er wel voor over.” Joep doet alles voor
het tennis. Hij traint enorm hard om zo
veel mogelijk wedstrijden winnend af
te sluiten. “Ik kan heel erg balen als ik
een spannend potje uiteindelijk verlies.
Maar als ik dan de rust neem, dan kan
ik daar wel overheen stappen en me
richten op de volgende wedstrijd.”
Voor de toekomst zit Joep vol
dromen. “Ik wil natuurlijk graag
Nederlands Kampioen worden.
Of een Grand Slam winnen. En prof
worden, dat is ook echt een droom.”
Het liefst wordt hij zoals zijn grote
idool Rafael Nadal, die net als
Joep een linkshandige tennisser
is. Maar ondanks al deze dromen
en doelen, vindt hij het toch het
belangrijkst dat hij plezier blijft
houden in het tennissen, en dat zit
voorlopig wel goed.

De amazones van dressuurstal Cornelissen sleepten diverse
prijzen in de wacht. Maar het
mooiste was volgens hen dat Emma
Nabben Limburgs kampioen werd
in de Klasse Z1 bij de pony’s en
dat Mandy Cornelissen zelf na het
afkampen Limburgs kampioen werd
in de klasse M1 bij de paarden.

Ook Taquila Kooiman werd na
afkampen reservekampioen in de
klasse DE-B bij de pony’s. Alle drie
wisten ze een ticket te bemachtigen
voor het Nederlands Kampioenschap
in Ermelo. Voor de pony’s is dat op
vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus
en voor de paarden op vrijdag 1 en
zaterdag 2 september.

WK vierspannen
2020 in Horst
aan de Maas
De internationale hippische sportfederatie FEI heeft het Wereldkampioenschap voor vierspan paarden in 2020 toegekend aan de
organisatie van Menwedstrijden Horst in Horst. Het wereldkampioenschap
wordt gehouden van zaterdag 2 tot en met woensdag 6 september 2020 op
de terreinen van de hippische evenementenzone Grandorse in Kronenberg.

Het is voor de zevende keer in de
geschiedenis van de mensport dat
Nederland gastheer is van het
wereldkampioenschap vierspannen.
Na Apeldoorn in 1976, 1982 en 1988,
Den Haag in 1994, Beesd in 2008 en
Breda in 2016, mag Horst aan de Maas
in 2020 een wereldkampioenschap
organiseren. De organisatie van
Menwedstrijden Horst had al eerder
het wereldkampioenschap voor
enkelspan paarden en paramenners
van vrijdag 31 augustus tot en met

zondag 2 september 2018 toegekend
gekregen. “Deze internationale
kampioenschappen passen uitstekend
in onze visie richting het organiseren
van top-mensportevenementen,”
vertelt de voorzitter van Menwedstrijden Horst, Nico Rijnbende. “We zijn
dan ook zeer verheugd dat zowel de
KNHS als de FEI hun vertrouwen in
onze organisatie hebben uitgesproken
door dit prestigieuze kampioenschap
aan ons toe te kennen.”
(Foto: Krisztina Horvath/ hoefnet.com)
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Pulse Miniorentoernooi
Het Pulse Miniorentoernooi en de Koelie Cup vinden op zaterdag 19 en zondag 20 augustus plaats op Sportpark
Ter Horst. De Koelie Cup, voortkomend uit de samenwerking tussen RKSV Wittenhorst en eredivisionist VVV-Venlo,
vindt dit jaar voor het eerst plaats op het Horster sportpark.

Aniek Poels
in kader KNHS
Amazone Aniek Poels uit Swolgen is toegevoegd aan het nationale
springkader van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
Dat heeft de bond woensdag 2 augustus bekendgemaakt. Poels werd
geselecteerd naar aanleiding van haar laatste resultaten.
“Dankzij recente, goede
prestaties zijn Wout Jan van der
Schans met Capetown en Aniek
Poels met Athene nu allebei
opgenomen in het B-kader springen
senioren”, liet de KNHS onlangs
weten. De nationale kaders bestaan
uit de beste combinaties van
Nederland. Zij worden begeleid
door de bondscoach en kunnen
geselecteerd worden voor
internationale kampioenschappen
en landenwedstrijden.
Een kader bestaat uit

Tijdens het toernooi strijden
JO11-teams van diverse BVO’s samen
met een team van talenten uit Horst
aan de Maas om de titel. Zoals ieder
jaar is het toernooi ook deze editie
weer sterk bezet. Zo weet de jeugd
van Eredivisieploegen uit Nederland,
waaronder PSV, Feyenoord en
VVV-Venlo, de weg naar Horst
wederom te vinden, maar zijn er zoals

ieder jaar ook buitenlandse teams van
de partij, zoals Club Brugge, Borussia
Mönchengladbach en Schalke’04.
Naast competitiviteit staat ook
sportiviteit hoog in het vaandel.
Zo wordt er tijdens deze dag ook
gestreden om de door VVV-Venlo in
het leven geroepen Jeu Sprengersaward. Dit is een award voor de meest
sportieve ploeg van het toernooi.

RKSV Wittenhorst heeft dit jaar
samen met VVV-Venlo de handen
ineen geslagen om de Koelie Cup te
organiseren. Zestien JO9-teams uit de
regio Noord- en Midden-Limburg gaan
op zondag 20 augustus op Sportpark
Ter Horst strijden om de cup vernoemd
naar de mascotte van VVV-Venlo.
Beide toernooien vangen om
09.30 uur aan.

een Olympisch kader en een
B-kader. In het B-kader zitten
volgens de KNHS de combinaties
waarvan ze verwachten dat ze
kunnen doorstromen naar het
Olympisch kader. De 30-jarige
Poels behaalde onlangs diverse
successen: ze werd vijfde met het
landenteam tijdens een wedstrijd
in Aken, waar ze ook tweede werd
in de openingswedstrijd van de
springcompetitie. Eerder dit jaar
won ze met Athene in Falsterbö de
springwedstrijd.

LAATSTE RONDE
ZOMEROPRUIMING!
Alle zomerschoenen halve prijs!
Het laatste restant zomerartikelen tegen spotprijzen!

Graag tot ziens bij:

Stichting Grandorse van start
De nieuwe stichting Grandorse werd zondag 6 augustus bekrachtigd met handtekeningen. Op hippisch centrum
Grandorse in Kronenberg waren de Limburgse Ruiterkampioenschappen toneel voor het startsein van de stichting.

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

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

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

geldig t/m
zaterdag
12 augustus 2017

4 gemarineerde speklappen en
500 gram half om half gehakt.
Samen voor € 6,95

Heerlijke blinde vinken iedere 4e gratis
Stichting Grandorse voert de agenda
voor de hippische evenementen op de
evenementenzone van Grandorse en
zorgt voor het beheer en onderhoud van
dit hippische gebied. Verder bekijkt de
stichting samen met haar partners de
mogelijkheden tot verdere doorontwikkeling van het gebied.
Het bestuur bestaat uit voorzitter
Lex Ebus, secretaris Frans Janssen,
penningmeester Stephanie Welschen en
bestuursleden Pieter van Dreumel en
Hans van de Goor. Zij vertegenwoordigen de vier samenwerkende partijen die
de hippische zone gaan beheren.

In de stichting zijn Equestrian Centre
De Peelbergen, Stichting Ruiterbelangen,
Stichting Aangespannen Evenementen
Noord Limburg (SAENL) en Stichting SGW
Noord Limburg vertegenwoordigd.
Lex Ebus komt uit Venlo en is naast
zijn functie bij Grandorse directeur van
Ebus Planten Cash & Carry. Ebus: “Ik ben
gevraagd als voorzitter van Grandorse,
omdat ik een achtergrond heb in de
paardenwereld. Paarden zijn mijn
hobby en ik ben zelf ook lang actief
geweest in de sport.” Daarnaast heeft
hij ook ervaring bij een eerdere
soortgelijke ontwikkeling.

“Ik ben vereerd met deze rol als
voorzitter van stichting Grandorse.
Hier kan ik mijn energie en toewijding in
kwijt. Mijn drive is samenwerken in de
ruimste zin van het woord, daar licht
ook de uitdaging van het te ontwikkelen
gebied Grandorse. Samen met de vier
partijen willen we een ontwikkeling tot
stand brengen die recht doet aan de
mogelijkheden die geboden worden.
Mijn missie is voor alle niveaus die
ontwikkelingen te verbeteren. Op lange
termijn willen we nog meer mogelijkheden creëren om op niveau onze mooie
sport te presenteren.”

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Inschrijving Rabobank
Clubkas Campagne gestart
De inschrijfperiode voor deelname
aan Rabobank Clubkas Campagne
is gestart. Schrijf jouw club nu in
om jullie doelen te bereiken!
Hoe meer stemmen er worden
uitgebracht, des te meer geld je
club ontvangt. Inschrijven kan tot
en met 15 september.

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

DIEN VOOR 1 OKTOBER UW
AANVRAAG IN VOOR HET
COÖPERATIEFONDS!
Aanvragen voor het Coöperatiefonds kunnen voortaan het
hele jaar door worden ingediend. Het Coöperatiefonds keert
dit jaar in totaal 120.000 euro uit aan projecten die bijdragen
aan het verbeteren van de leefbaarheid in de regio.
In juli heeft Rabobank Horst Venray al ruim 78.000 euro
toegekend aan twaalf projecten. De projecten die een cheque
hebben ontvangen staan vermeld op onze website.

#raboclubkasHV
facebook.com/
raboclubkasHV

Heeft uw vereniging of stichting ook een project dat bijdraagt
aan de leefbaarheid in de regio? Dien dan vóór 1 oktober via onze
website de aanvraag in.

Doe mee en kom in actie via
rabo.nl/horstvenray/rcc

Een beoordelingscommissie beoordeelt alle ingediende
aanvragen. Deze commissie bestaat uit een mix van
ledenraadsleden en externa experts op het gebied van
leefbaarheid, kunst, cultuur en onderwijs. Bij een positief advies
van de commissie kan de verenging of stichting rekenen op een
minimale bijdrage van 1.500 euro.

Stemmen tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne
Alle meerderjarige particuliere klanten
die vóór 15 augustus lid zijn van Rabobank
Horst Venray kunnen in het najaar hun stem
uitbrengen op hun favoriete clubs.

Voor 1 december wordt bekend gemaakt of het project op een
bijdrage vanuit het fonds kan rekenen.

Twijfelt u of u lid bent? Ga dan naar Internetbankieren en vervolgens naar ‘Uw gegevens’.
Bent u nog geen lid van de bank?
Meld u dan vóór 15 augustus aan op onze
website rabobank.nl/horstvenray

Aanvragen kunnen ingediend worden via
www.rabobank.nl/horstvenray onder Sponsoring en donaties.

Rabobank
Clubkas
Campagne

Schrijf jouw
club nu in!

U doet straks toch ook mee?
De Clubkas Campagne van Rabobank Horst Venray
De inschrijfperiode voor deelname aan de Rabobank Clubkascampagne is
gestart. Schrijf jouw club nu in om jullie doelen te bereiken! Hoe meer stemmen
er worden uitgebracht, des te meer geld je club ontvangt.
Inschrijven kan tot en met 15 september.

Doe mee en kom in actie via rabo.nl/horstvenray/rcc
Een aandeel in elkaar

HYPOTHEEK INLOOPSPREEKUUR:
IEDERE DONDERDAG VAN
16.00  18.30 UUR
Heeft u woonvragen?
Loop dan vrijblijvend binnen tijdens ons Inloopspreekuur op onze
kantoren Schouwburgplein 13 in Venray en Spoorweg 2 in Hegelsom.
Onze hypotheekadviseurs berekenen uw maximale hypotheek
en maandlasten én vertellen u meer over het online Rabobank
Hypotheekdossier.

Een hypotheekadvies nodig?

Een hypotheekadvies nodig?

Bel
of app nodig?
Een hypotheekadvies
Een hypotheekadvies nodig?
Annelies!
Bel ofBel
app
of
app
Bel of app
Annelies!
Annelies!
Annelies!

Nieuw:
IkWoonLeefZorg.nl

Ik zorg.
En ik regel een mantelzorgwoning voor mijn vader
Ik zocht een manier om makkelijker voor mijn vader te kunnen zorgen. Dankzij www.IkWoonLeefZorg.nl kwam ik
op het idee om een mantelzorgwoning te regelen. Gewoon bij ons in de tuin! Mijn vader kan zijn geluk niet op.

Alles over mantelzorg op IkWoonLeefZorg.nl
En ik regel een mantelzorgwoning voor mijn vader
Ik zocht een manier om makkelijker voor mijn vader te kunnen zorgen.

Oriënteren
kost niets.

Telefoonnummer
06 13 47 97 66

Oriënteren
Oriënteren
kost
kostniets.
niets. Telefoonnummer
Telefoonnummer
0606
1313
4747
97 97
66 66
Een aandeel in elkaar
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Lotte Verheagh
14
Dendron College
Horst

Wat deed je als kind het liefst?
Vaak ging ik met vriendinnen buitenspelen of met de playmobil spelen.
Ik vond het fijn om gewoon buiten bezig
te zijn. Op de bank zitten was niks voor
mij, want ik was wel een actief kind.
Wat is jouw stopwoordje?
Achter elke zin zeg ik wel het woord
‘ofzo’ en als het niet ’ofzo’ is dan
gebruik ik wel het woord ‘zegma’.
Dit valt altijd best wel op
Hond of kat?
Als ik zou moeten kiezen zou ik voor
een hond gaan. Daar kun je toch al
wat meer mee. Bij een hond kun
je wat zeggen en dan gaat hij dat
doen. Toch heb ik eigenlijk liever
geen dieren. Ik ben sowieso geen
dierenmens. We hadden vroeger ook
een dwerghamster maar daar deed ik
bijna niks mee.

Autobedrijf

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

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Niet opvallend, maar wel met de mode
mee. Meestal draag ik gewoon een
broek met een shirt erop. Verder heb
ik wel een jurkje maar dat doe ik bijna
nooit aan. Die is alleen voor speciale
gelegenheden.
Wat is je favoriete sociale medium?
Ik heb niet echt een favoriet. Welke
ik het meest gebruik zijn: Snapchat,
Instagram en WhatsApp. Daartussen
zou ik niet kunnen kiezen. Ik gebruik
deze apps evenveel. Deze sociale
media zijn ook wel fijner dan Facebook.
Facebook is minder persoonlijk, want
daar zie je waar anderen op reageren.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Met vriendinnen gaan we vaak chillen.
Dan gaan we de hele avond kletsen.
Af en toe gaan we naar de soos in
Meerlo. Dat vind ik ook erg leuk.
Als mijn vriendinnen niet kunnen ga ik
lekker bankhangen en tv-kijken.
Heb je een bijnaam?
Mijn vriendinnen noemen me wel eens

jongeren 17

aan
Lotte Verheagh
Alles zou nog kunnen. Het liefst zou ik
het nu al willen weten. Dat zou een
stuk makkelijker zijn. Wat ik wel al
weet is dat ik absoluut geen boer wil
worden of iets ga doen met techniek.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen, goede
gesprekken kan hebben en met elkaar
kunt lachen. Vertrouwen vind ik dan
nog wel het belangrijkst. Als je ergens
mee zit dan moet je elkaar alles
kunnen vertellen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel
behulpzaam ben. Als ik zie dat iemand
ergens moeite mee heeft ga ik die
persoon meteen helpen. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik altijd mensen om
me heen moet hebben. Ik vind het
bijvoorbeeld echt niet leuk als ik alleen
naar dorp moet. Dat is niet gezellig
en vind het dan heel irritant als er
niemand mee kan.
Welke reis zou je nog willen maken
Een wereldreis. Dan zou ik naar
Amerika, Azië en Afrika willen gaan.
Het lijkt me heel gaaf om die culturen
mee te maken omdat die compleet
anders zijn. Ik weet nog niet hoelang
ik precies wil gaan. Het liefst zolang
het nodig is om alles te zien. Het lijkt
me leuk om van ieder land alle
‘Lot’ of ‘Lotje’. Ik heb eigenlijk liever
hoogtepunten te zien.
dat ze gewoon Lotte zeggen. Af en
Hoe wil je graag dat anderen jou
toe vind ik het niet erg. Vooral als het
zien als ze je voor het eerst
goede vrienden zijn.
ontmoeten?
Wat is je favoriete hobby?
Als een aardige en spontane meid.
Volleyballen en tekenen. Volleybal
Ik denk ook wel dat ik zo over kom.
doe ik nu al 8 jaar. ik train twee keer
Alleen kan ik in het begin een beetje
in de week en heb een keer in de
verlegen zijn met nieuwe mensen.
week wedstrijd. Dit vind ik een erg
Maar dat trekt wel snel weg.
leuke sport en heb ook een gezellig
team. Als ik me thuis verveel ga ik iets Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
natekenen. Mijn tekeningen liggen
door het hele huis verspreid.
We waren in de bergen aan het
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
wandelen op vakantie. Toen kwauit?
men we langs een groep jonge
Iets leuks doen of een dagje weg met
koeien. Daar moet je niet tussenfamilie of vrienden. Familie en vrienden door gaan lopen want dan komt
vind ik erg belangrijk. Vaak gaan
de stier achter je aan. we zijn dus
we met familie een weekendje weg
daar omheen gelopen. Toch kwam
of komen we op bezoek. Nu gaat
de stier achter ons aan omdat daar
dat lastig want beide kanten zijn op
blijkbaar een zwangere koe stond.
vakantie. Wij gaan binnenkort ook op
Dat was echt eng want die liep echt
vakantie naar Oostenrijk en Italië.
hard. We begonnen toen te renWat is je droombaan?
nen en uiteindelijk stopte de stier
Ik heb nog geen idee wat ik later wil
gelukkig omdat we de groep koeien
worden of welke richting ik ga kiezen.
voorbij waren.

Plezier op en rond het boerenerf
• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten
• Restaurant

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

Partybeest
Verheijen
De afgelopen twee weekenden ben ik er weer achter
gekomen hoe leuk uitgaan is.
Aangezien ik altijd op de
zaterdagmorgen moest werken,
kon ik nooit op de vrijdagavond
uit gaan. Nu dat verleden tijd is,
ben ik er misschien een beetje
te hard tegenaan gegaan. Twee
dagen in een weekend uitgaan
is toch wel slopend en dat dan
twee weekenden achter elkaar.
Mijn lichaam heeft me al gestraft
hoor, mijn stem is bijna verdwenen en ik ben heel erg verkouden.
Waar ik dan allemaal ben
geweest? Bij Beatz and Bandz
natuurlijk. Dat was dit weekend
en als Lottumse kan ik dat
eigenlijk niet missen. Ik vind het
altijd super gezellig, dus ik kan
het echt aanraden! En afgelopen
weekend was ik te vinden op
Solar, dit is een festival in
Roermond. Normaal zou ik nooit
naar zo’n festival gaan, maar
een vriendin van mij heeft na
drie jaar proberen eindelijk
kaartjes gewonnen voor iets.
Op zo’n ice tea flesjes staan vaak
acties over kaartjes winnen voor
festivals, dit probeert ze al drie
jaar en ik maak haar altijd
belachelijk als het niet lukt.
Deze keer had ik het mis en
ik mocht zelfs nog mee ook.
Daar zeg ik zeker geen nee
tegen. Ik denk niet dat ik
volgend jaar zelf een kaartje ga
kopen, want het is niet helemaal
mijn ding. Wel heel erg leuk om
een keer te zien en mee te
maken. Ik hou toch iets meer
van bandjes en Solar is voor 95
procent dj-muziek. Heb me zeker
wel vermaakt, ik bedoel met
bier en muziek maak je mij al
snel tevreden.
Nu heb ik wel heel veel
behoefte aan rust en mijn
lichaam ook. Ik ga lekker wat
bijtanken op de bank en van de
zon genieten!
Liefs,
Puck

18
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Op zoek naar een doorbraak

Kasteelvijver

Nacht van de
vleermuis
Vleermuisliefhebbers kunnen op vrijdag 26 augustus samen met een
gids vleermuizen bekijken bij de kasteelvijver in Horst. IVN GeysterenVenray neemt dit jaar deel aan de Nationale Nacht van de Vleermuis.
Zij organiseert om 20.00 uur een activiteit in gemeenschapshuis De Wis in
Castenray, daarna gaat deze activiteit verder in Horst.
De vleermuis is uniek, stelt het
IVN. “Het is het enige zoogdier dat zelfstandig kan vliegen en daarbij ook nog
zeer nuttig is doordat ze grote
hoeveelheden insecten verorbert.”
Op de kerkzolder in Castenray zit een
kolonie Laatvliegers, die deze ruimte
gebruikt als kraamkamer. Dit is de
grootste zomerverblijfplaats in
Nederland. Omdat deze vleermuissoort
op de rode lijst staat, wordt deze
kolonie nauwkeurig bestudeerd en de

Carbootsale Horst
13 + 27 augustus
www.carbootsalehorst.nl

Ysselsteyn

Eddy in karakter voor zijn eerste video

Start cursussen
seizoen 2017-2018
In september 2017 start het
Hobby-Gilde weer met zijn activiteiten.
Voor de volgende cursussen zijn er
nog plaatsingsmogelijkheden:
talen (Engels, Duits, Italiaans, Spaans,
Frans), computer, schilderen,
bloemschikken, volleybal en voetvolley,
fotografie, bridgen, genealogie.
Voor verdere informatie en
aanmelding verwijzen wij u naar

tuinenterrasysselsteyn.nl

Eddy Scurovskis (20) uit Horst was altijd al creatief. Naast zijn studie aan het Sint Lucas in Eindhoven, is hij nu
bezig met een project waarin hij muziek en video combineert. Met dit project, dat eind dit jaar af moet zijn, wil hij
zijn liefde voor creativiteit uiten en hoopt hij door te breken als artiest.

gidsen kunnen de deelnemers hier
alles over vertellen. De activiteiten van
de vleermuizen zijn tijdens de excursie
live te zien door middel van infraroodcamera’s. Buiten kunnen de deelnemers de uitvliegende Laatvliegers
horen en zien. Deelnemers kunnen na
het uitvliegen van de Laatvliegers rond
21.15 uur met de gidsen naar de
kasteelvijver in Horst rijden. Hier zullen
zijn nog andere soorten vleermuizen te
zien en te horen.

MEGA
ROMMELMARKT
8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

‘Ik wil mensen inspireren
met film en muziek’

www.hobbygilde.nl

Per direct gevraagd

GEDIPLOMEERDE BEVEILIGERS MBO 2
Indien mogelijk hondengeleider
Voor meer info mail naar
Severensbeveiliging@home.nl
of bel Frits Severens 06 - 4041 8304.

Eddy maakt al langer muziek. “Met
mijn beste vriend Max van Wersch
maakte ik eigen versies van bestaande
nummers. Samen hadden we grootse
plannen, maar hij is zijn eigen weg ingeslagen. Ik vond het zonde om te stoppen
met muziek maken, dus ook ik ging mijn
eigen weg.” Een half jaar geleden begon
Eddy met het schrijven van nummers.
Hij kocht een notitieboek waarin hij zijn
ideeën opschreef. Hij vroeg zijn vriend
Rick van Soest, die gitarist is, om hulp en
zelf leerde hij werken met een muziekprogramma. Ook vond hij iemand die
hem kon helpen met de drums, Pieter
Stokking. Inmiddels zitten ze midden in
het project. “De video van het eerste
nummer komt bijna uit,” vertelt Eddy
niet zonder trots.
Het project bestaat uit tien num-

mers, die allemaal een eigen verhaal
vertellen en eigen video krijgen.
Die video’s worden aan elkaar gekoppeld en uiteindelijk moet dit leiden
tot een film, waarin Eddy zelf de
hoofdrol heeft. “Ik heb voor de film
een personage aangenomen met een
rebels karakter. Hij is wat met zichzelf in
gevecht en in de film krijg je een kijkje
in zijn leven,” legt Eddy uit. “Het karakter
is ontstaan vanuit mijzelf, maar ik heb er
veel bij gefantaseerd.”

Echt entertainen
Het creatieve aspect van het project
is wat Eddy het leukst vindt. “Creativiteit
is een uitlaatklep,” vertelt hij, “en omdat
dit echt mijn eigen project heb ik daarnaast alle vrijheid. Dat vind ik ook fijn.”
Het maken van de film kost enorm veel

tijd. “Ik ben er de hele dag mee bezig.
Ik heb nu vakantie, maar ik denk wel dat
ik het na de vakantie kan combineren
met mijn opleiding. Alleen is het bijhouden van mijn sociale contacten wat lastig, omdat ik het gewoon heel druk heb.
Maar dat heb ik er voor over. Dit project,
en het visualiseren van wat ik al in mijn
hoofd heb, is echt mijn passie.”
Eddy hoopt met dit project door te
breken, zodat hij mensen kan inspireren.
“Ik wil laten zien dat mensen zichzelf
moeten zijn en moeten doen wat ze willen. Dat doe ik ook met dit project.” Als
hij de film af heeft, naar schatting eind
dit jaar, hoopt hij hem te kunnen presenteren in een theater. Ook wil hij op gaan
treden met de combinatie muziek-video.
“Dan wordt het ook echt entertainen,”
zegt hij.

Hammond-concert op Zomerpodium
Op het zomerpodium van Cambrinus uit Horst is zondag 13 augustus aandacht voor twee Hammond-orgels.
Na een optreden op het Texfree Festival in 2013 gaven de muzikanten een vervolg aan deze formule.

Severens Beveiliging BV
T 077 - 398 33 22
www.severensbeveiliging.nl

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

“Gierend, snierend, groovend en
rockend brengt dit vijftal de beroemde
Hammond-sound naar oorverdovende
dimensies”, aldus de organisatie van het

Zomerpodium bij Cambrinus. Met Dick
Franssen en Bart Billekens op Hammond,
Koen Fransen op drums, Marc van de Ven
op bas, de Duitse Achim Rietzler op

tenorsaxofoon en vaste geluidsman en
Hammond-adept Paul Titulaer komen ze
richting Horst. Venlose rockmuzikant Peter
Beeker sluit zich eenmalig bij hen aan.
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Kasteelse Bossen Horst

When Love Meets Life
Stichting Sisters’ Diary organiseert op zaterdag 19 augustus het festival When Love Meets Life bij het dagstrand
in de Kasteelse Bossen in Horst. Bezoekers kunnen een bootje met een lichtje te water laten om een speciaal
iemand of moment te herdenken.

cultuur 19

Lees-doe bijeenkomst bij BiblioNu
De bibliotheek van Horst organiseert op dinsdag 22 augustus van
09.00 tot 11.30 uur een actieve lees-doe bijeenkomst voor kinderen van
4 tot en met 10 jaar.
Tijdens de bijeenkomst leest een
bibliotheekmedewerker voor uit haar
favoriete boek. Daarna mogen de
kinderen vertellen wat hun favoriet is.
Vervolgens zijn er diverse workshops.
Er is een mannequin challenge; er kan
gekozen worden voor dansen met
Jesca en Valentine Manisha of filmen
met Lars Gramsen. Er kunnen
boekenbabbels gemaakt worden of

kinderen kunnen een filmpje maken
met zichzelf in de hoofdrol.
Aanmelden kan tot 17 augustus
op jeugd@biblionu.nl De activiteit
wordt georganiseerd in het kader
van Vakantielezen. Kinderen die in
de vakantie blijven lezen, houden
hun lees- en taalvaardigheid op peil
en doen het beter op school, stelt de
bibliotheek.

De organisatie van het festival
Sisters’ Diary is een stichting die is
opgericht ter nagedachtenis aan Simone
de Koster. De stichting vraagt aandacht
voor problematiek waar (jong-)
volwassenen mee te maken krijgen op
het moment dat ze te horen krijgen
ernstig ziek te zijn en hierdoor voor de
maatschappij een risico vormen.
Denk hierbij aan obstakels rondom het
verkrijgen van een hypotheek,
verzekeren, werk en het hebben van
een kinderwens. “Met het evenement
willen we dat gedachten, herinneringen, vriendschap en liefde uitgedragen
kunnen worden en van deze avond een
bijzondere beleving maken die in ieders

herinnering zal blijven”, aldus de
stichting. “Dat is waar Sisters’ Diary voor
staat: het creëren van mogelijkheden
die anderen kunnen helpen in de
zoektocht naar een toekomst in een
maatschappij waarin iedereen meetelt.”

Een lichtje voor een
speciaal moment
Tijdens het festival krijgen de
bezoekers een eigen bootje met een
lichtje dat ze met een eigen tekst
persoonlijk kunnen maken. Met zonsondergang worden de lichtjes te water
gelaten. “When love meets life is

een avond die hoop geeft, dromen
ontsteekt en waar herinneringen
gecreëerd worden die je nooit zult
vergeten”, aldus de stichting. “In elke
cultuur worden er lichtjes ontstoken
met een eigen betekenis. Met licht vieren we, wensen we en herdenken we.
Een lichtje voor een speciaal moment.
Stel je een moment voor om samen
met je familie, vrienden of geliefde
op een bijzondere manier betekenis te
geven aan een moment of ingrijpende
gebeurtenis. Duizenden lichtjes op het
water, elk met een eigen geschreven
boodschap.” Ook zijn er optredens van
singer songwriters op het festival.

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

Feestweekend
Schutterij St. Jan
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst organiseert op zaterdag 26 en zondag
27 augustus een feestweekend met het jaarlijkse dorps- en verenigingsschieten en daarnaast het koningsvogelschieten. Dit weekend wordt
gehouden aan de schuttershof van schutterij St. Jan aan de Kromboschweg
in Grubbenvorst.

Vijfde verjaardag voor
Beatz and Bandz
OJC Canix uit Lottum organiseerde op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus voor de vijfde
keer het Beatz and Bandz festival. Tijdens het festival zijn er zowel optredens van dj’s als van
bandjes. Omdat het de vijfde verjaardag is van het evenement, heeft de organisatie ook nog een
verrassingspodium toegevoegd aan het programma. “Wij hebben een fantastische jubileumeditie
gehad. Elke dag waren er meer bezoekers ten opzichte van vorig jaren. Verspreid over drie dagen
hebben we ongeveer zestienhonderd bezoekers gehad. Verder hebben we alleen maar goede reacties
gekregen van artiesten, bezoekers, vrijwilligers en iedereen die er iets mee te maken heeft”,
aldus een tevreden organisatie.

Tijdens het dorps- en verenigingsschieten op zaterdag kan er door
iedereen vanaf 15 jaar worden
geschoten met de zware buks op de
kogelvangers van schutterij Grubbenvorst. De leden van de schutterij geven
hierbij instructies. Verder worden op
deze middag ook de Jeugdkampioenschappen windbuksschieten gehouden
voor jeugd van 8 tot en met 14 jaar.
Dit om ook de jeugd de mogelijkheid te
geven om te schieten.
Bij het koningsvogelschieten, op
zondag, wordt er door de schutters van
de schutterij geschoten op de koningsvogel. Daarbij wordt uitgemaakt wie de
nieuwe koning van schutterij St. Jan zal
worden, en wie daarmee koningspaar
Gé en Suus Versleijen-Olckers zal opvolgen. Voor niet-leden van de schutterij
is er daarnaast de mogelijkheid om
mee te schieten op de erelidsvogel,
waarbij men kans maakt op de titel

‘Erelidskoning(in) van Schutterij St.
Jan.’ Verder kan de jeugd van 8 tot
en met 14 jaar schieten voor de titel
‘Jeugdkoning(in)’.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686
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Agenda t/m 17 augustus 2017
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Zomermarkt

Kroetwis maken

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Livemuziek

Museumopenstelling

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 13.00-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

CampZone (t/m 21 augustus)

Museumopenstelling

Locatie: evenemententerrein Kronenberg
Zaterdag 12 augustus

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Museum Oorlog in de Peel Melderslo

Ode aan de Peel

Mariafeesten:
Marialof met sacramentsprocessie

Tijd: 20.00-23.00 uur
Org: Stichting Brink en Wiek Lenssen Filmprodukties
Locatie: Veldje Drie Gratieën Kasteelse Bossen

zo
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Carbootsale Horst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: kerk Tienray

Introductieavond
nieuwe mannenzanggroep
Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Koetshoes Horst

Mariafeesten:
Mis met lichtprocessie
Tijd: 20.00 uur
Locatie: kerk Tienray

do
17
08

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Livemuziek
Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Zomerpodium:
Hammond spektakel

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

140 jaar Klein Lourdes

Mariafeesten
Tienray
De jaarlijkse Mariafeesten in Tienray vinden dit jaar plaats van zondag
13 tot en met zondag 20 augustus. Er worden dan diverse festiviteiten
georganiseerd in de bedevaartsplaats.
Het is 140 jaar geleden dat Tienray
van Paus Pius IX de eretitel kreeg van
Klein-Lourdes. Zondag 13 augustus
is vanaf 15.00 uur Plechtig Marialof
met aansluitend een sacramentsprocessie en ziekenzegening. Deze
wordt opgeluisterd door Gemengd
Koor Tienray. Op dinsdag 15 augustus
is er om 19.30 uur Rozenkransgebed
bij de Lourdesgrot. Om 20.00 uur is de
Plechtige Hoogmis met aansluitend
lichtprocessie. Zang is er van Gemengd
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Superboon van Meerlose
Rens bij Wereldpaviljoen
Twee maanden geleden bezocht Rens Wijnhoven (8) uit Meerlo met zijn buurvrouw Hermien Lenders het
Wereldpaviljoen in Steyl. Hij kreeg daar, net als alle andere kinderen, een bekertje mee met een boon erin.
Die boon is nu uitgegroeid tot een plant van ruim 2,5 meter.

Koor Tienray. Hoofdcelebrant en
predikant is deken Blom, pastoraal
leider bij de NLZ bedevaarten
en deken van St. Oedenrode.
Op zaterdag 19 augustus is vanaf
19.00 uur Bedevaartsviering met
medewerking van de parochies
Blitterswijk, Castenray en Wanssum.
De Mariafeesten worden op zondag
20 augustus om 10.30 uur afgesloten
met de Bedevaartsviering met
medewerking van de parochie Meerlo.

“Ik heb in het Wereldpaviljoen een
bekertje met potgrond en daarin één
witte boon gekregen. Die hebben we
geplant in de volkstuin van mijn vader
en opa in Meerlo”, vertelt de achtjarige
Rens Wijnhoven uit Meerlo. Trots
poseert hij bij zijn bonenstruik die
tegen een draad aan groeit. De plant is
in twee maanden uitgegroeid tot een

hoogte van 254 centimeter en geeft
heel wat bonen.
Zoals alle kinderen kreeg
Rens bij de cacaoplantage op het
Wereldpaviljoen in Steyl uitleg over
cacaobonen en de oogst daarvan in
Nicaragua. Om de jeugdige bezoekers
ook liefde bij te brengen voor planten
krijgen ze een klein bekertje mee

naar huis. Daarin zit potgrond en één
of twee witte bonen. De idee is dat
de kinderen thuis het bonenplantje
verzorgen, zien groeien en uiteindelijk
zelf enkele bonen kunnen plukken. De
bonenstruik van Rens is waarschijnlijk
de allergrootste bonenstruik die één
boontje van het Wereldpaviljoen in
Steyl heeft opgeleverd.

Kroetwis maken in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo kunnen bezoekers op zondag 13 augustus zelf een kroetwis maken.
Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Volgens oude traditie wordt rond
Maria Hemelvaart, 15 augustus, de
kroetwis gemaakt. Dit is een bundel
van zeven kruiden en gewassen die
bescherming biedt tegen allerlei
kwaaltjes en ongelukken. Museum

de Locht houdt op zondag 13 augustus
deze traditie in ere voor zowel kinderen
als ouderen. Tevens is de smederij in
bedrijf en worden er biologische groenten geveild .
De muziek wordt verzorgd door

Wooden Chain. Tot en met vrijdag
1 september is er elke dag van de
week van 14.00 uur tot 16.00 uur een
andere activiteit voor de kinderen.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
11 t/m 17 augustus 2017
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

Alarmnummer

112

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

Imke Emons uit Horst is één van de genomineerden voor de toekenning van de Gouden Venus van Milo.
Deze verkiezing wordt georganiseerd door het DELA goededoelenfonds, die hiermee mensen met een beperking in
het zonnetje wil zetten.
De Gouden Venus van Milo is
bedoeld voor de meest inspirerende
Nederlander met een beperking
die iets goeds doet voor de
samenleving. “Imke blijft ondanks
haar reuma spondyloartritis, een
ernstig nekprobleem en veel
gezondheidsproblemen in haar gezin,
altijd positief”, staat bij haar nominatie
te lezen. “Een positieve instelling zal
je altijd verder brengen en je ziek
zijn goed doen”, aldus Imke. Imke is
2013 zelf moeder is geworden van

Deelnemers

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

17.30
17.30

Hotel Asteria Venray

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

Blauwebessenland

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

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

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Intratuin Venray

Eetcafé Ald Vors

Priesternoodnummer

IJssalon
De Zeuten Inval

10% korting op een zonnebril

zaterdag

18.00

10% korting op een diner
voor 2 personen

Camps Optiek

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

Hostellerie De Maasduinen

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Tienray

zondag
		

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
E 1 korting op jam

zondag
dinsdag
		

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

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

Heilige mis
vredeskapel
Rozenkrans

Swolgen

zij gezinnen in het ziekenhuis.
In totaal zijn honderd bekende en
minder bekende Nederlanders met een
beperking genomineerd. Tot en met
15 september kan er gestemd worden.
Op zaterdag 30 september ontvangt
degene met de meeste stemmen in
Eindhoven de Gouden Venus van Milo
2017, samen met een prijs van 10.000
euro die de winnaar mag inzetten voor
zijn of haar goede doel.
Kijk voor meer informatie op
www.goudenvenusvanmilo.nl

ANBISE

zaterdag
		
woensdag
		

Meterik

een tweeling, waarvan een kindje
ernstige gezondheidsproblemen
bleek te hebben. Met haar stichting
LIVA, gezinnen in Nederland steunt
ze die gezondheidsproblemen in de
zwangerschap meemaken of waarvan
een kind een chronische terminale
levensbedreigende ziekte op handicap
heeft. Stichting LIVA helpt onder andere
met het uitpluizen van informatie
voor de gezinnen, maar ook regelen
zij betalingen van verblijfskosten,
maaltijdbonnen, reiskosten en bezoeken

HALLO voordeelpas
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

Sevenum

Gebiedsteams

Horsterse genomineerd
voor Gouden Venus van Milo

anco lifestyle centre

Melderslo

service 21

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

22
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Superkeukens zoekt
ass. filiaalleiders en topverkopers!
Bezoek www.superkeukens.nl voor meer info

€ 4999,Rodez
185 + 310 cm

compleet met koelkast, oven, keramische kookplaat,
afzuigkap, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

