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’Visitekaartje
voor de buurt’
Het terrein aan de Kabroeksebeek in Horst, gelegen tussen de Meterikseweg en de Janssenstraat, wordt ingericht als groenzone. De werkgroep Kabroeksebeek is bezig om
de ruimte zo in te richten dat het mogelijk is er te wandelen, sporten en te ontspannen.

Het gebied aan de Kabroeksebeek
omvat zo’n 2,5 hectare aan grond.
“Momenteel ligt het gebied er rommelig bij”, vertelt Theo Hoebers,
één van de leden van de werkgroep.
“Vroeger stond er een fabriek. Toen die
wegging, kwam er een jaar of zeven,
acht geleden een dierenweide, geheel
op initiatief van de bewoners. Daar
werd echter na twee jaar de stekker
uitgetrokken door de gemeente. Vanaf
toen zat er nog een bedrijf, maar ook
dat is inmiddels al weer twee jaar weg,
waardoor het terrein nu volstaat met
gras en onkruid. De natuur gaat er zijn
gang.”
De verwachting is dat het gebied
tot ongeveer 2025 niet gebruikt zal
worden. Om te voorkomen dat het
terrein verloedert, wil de werkgroep
er daarom iets moois van maken.
De eerste plannen hiervoor staan
inmiddels ruwweg op papier. “Een deel
van het gebied wordt sowieso omheind
door de gemeente. Ook hopen we in
samenwerking met de gemeente een

bruggetje en een fiets- en wandelpad
te realiseren”, zegt Hoebers. “Als werkgroep hebben we daarnaast plannen
voor een boomgaard met fruitbomen,
waar mensen zelf fruit kunnen plukken.” Werkgroeplid Paul Derikx voegt
toe: “Ook hebben we het idee van een
speelwei voor honden. Honden moeten
nu aangelijnd lopen in het gebied aan
de Kabroeksebeek. In zo’n weide kunnen ze los rondrennen. Verder willen
we misschien een ruimte inrichten voor
sport en spel, zoals bootcamp.”

Bewonersbijeenkomst
Er ligt echter nog niets vast.
Hoebers: “We organiseren nog een
bewonersbijeenkomst, op maandag 28 augustus. Hoewel we al veel
enthousiaste reacties hebben gehad,
willen we de buurtbewoners ook
vragen om te reageren op het plan
zoals het er nu ligt. We hopen op tips
en misschien zelfs wel wat extra hulp
vanuit de buurt.” De bijeenkomst vindt
plaats bij La Rondine om 20.00 uur.

“Het is de bedoeling dat er dan op het
plan ‘geschoten’ wordt.”
Ondanks het enthousiasme van de
werkgroep, de steun van de gemeente
en de eerste plannen die al gemaakt
zijn, kan het altijd dat het gebied over
een tijdje toch wordt geselecteerd voor
woningbouw. “Dat risico is er inderdaad, maar we hopen er natuurlijk
langer van te kunnen genieten,” zegt
Hoebers. Mieke Hendriks van de werkgroep voegt daarnaast toe: “En nu ligt
er helemaal niets.” Derikx: “ Stel nou
dat het, in het uiterste geval, niet doorgaat, dan wordt het gebied sowieso
omheind en begraasd.”
De werkgroep gaat daar echter niet vanuit en blijft het positief
inzien: “Dit is een unieke gelegenheid om een gebied in te richten voor
sport en recreatie, en misschien wel
het belangrijkste: sociale cohesie”,
legt Derikx uit. “We kunnen met z’n
allen gebruik van iets maken dat goed
doordacht is en dat we gezamenlijk
opgezet hebben.” De werkgroep heeft

dan ook zin om te plannen concreet te
maken. “Het betreffende gebied, dat
grenst aan de schitterend aangelegde
Kabroeksebeek, is nu meer een doorn

in het oog”, zegt Hendriks. Hoebers
voegt toe: “Daar moeten we vanaf.
Het moet een visitekaartje worden
voor de buurt.”

Bloemetje voor
echtpaar uit Melderslo
Meneer en mevrouw Van Rens-Hegger kregen op dinsdag 15 augustus
een bloemetje aangeboden van de politie Horst. Twee dagen eerder had
het echtpaar geholpen bij een incident in Melderslo.
Na aanhouding van een verdachte
moest de hond van die verdachte
worden opgevangen en worden
verzorgd. “Mede door doortastend
optreden van de twee kon de hond
snel worden gevangen”, aldus de
politie. Vervolgens stelde het echtpaar
haar eigen hondenkennel ter beschikking om de hond in op te vangen en

gaven hem eten en drinken. Uiteindelijk bleef de hond een nachtje logeren
en kon deze daarna in goede gezondheid overgedragen aan dierenopvang
Smakterheide. “Het is mooi om te zien
dat deze mensen onbaatzuchtig hun
hulp hebben aangeboden en dit ook
zonder aarzeling hebben gedaan”,
aldus de politie.
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Eerste kermis voor Kronenberg
In Kronenberg wordt dit jaar voor het eerst een kermis georganiseerd.
Op zaterdag 2 en zondag 3 september staat het dorp in het teken van de
kermis.
Het initiatief voor een kermis in
het dorp komt van de stichting KB
events. Paul Janssen van de stichting:
“We zijn twee jaar geleden begonnen met KB events. Toen al zeiden
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we dat het onze droom was om ooit
een kermis te organiseren in het
dorp.” Kronenberg heeft dit nog nooit
gehad. Wel had het dorp jarenlang de
Zomerfeesten, maar de laatste editie
daarvan was in 2014. “Een groepje
enthousiastelingen kwam tijdens hun
eigen straatbarbecue met het idee van
een dorpsbarbecue. Uiteindelijk werd
dit idee uitgebreid naar een kermis.
Ze hebben de samenwerking met
ons gezocht en zo zijn we uiteindelijk beland waar we nu staan,” zegt
Janssen. “Hiermee kunnen we ervoor
zorgen dat er in Kronenberg weer iets
is in de zomer. Dat verhoogt de leefbaarheid van het dorp ook.”

Voor en door
Kronenberg
De kermis wordt dit jaar gelinkt
aan het 85-jarig bestaan van
Kronenberg. De zaterdag staat dan
ook vooral in het teken van het
dorpsjubileum. Het middagprogramma
wordt georganiseerd door verschillende Kronenbergse verenigingen.
KJEM Kronenberg, SV Kronenberg en
DC Umme hebben verschillende activiteiten opgezet. Het middagprogramma
loopt over in een dorpsbarbecue, die
verzorgd wordt door de Kronenbergse
AZ Barbecue & Gourmet Partyservice
B.V. ’s Avonds is er livemuziek van
een coverband en er draait een dj
in de tent voor café Ummenthun.
“Door er Kronenbergse verenigingen
en bedrijven bij te betrekken, wordt
dit ook echt een kermis vóór en dóór
Kronenberg,” zegt Janssen.
De zondag van de kermis wordt
geopend met een heilige mis.
“Deze hebben we expres verplaatst
van de zaterdagavond na de zondagochtend, zodat we niet in de knoop
komen met het programma in de
feesttent en zodat we elkaar niet in

de weg zitten,” legt Paul uit. Na de
mis wordt er in de feesttent koffie geserveerd en wordt de kermis
officieel geopend. In de middag
maken de kermisattracties hun
intrede. “We hebben een stuk of tien
attracties, waaronder een carrousel,
een stormbaan en de kop van jut.
Ouders kunnen dus lekker met hun
kinderen over de kermis wandelen.”
In de namiddag is er in de tent weer
livemuziek van een band.
De reacties die de organisatie van
de kermis tot nu toe heeft gehad,
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Boeken
Sieraden
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Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Tel: 077-3526885

is hierover positief. “Het zou mooi zijn
als deze kermis slaagt en dan zit er
ook zeker een vervolg in. En natuurlijk hopen we misschien zelfs wel op
uitbreiding in de toekomst, maar we
moeten klein beginnen. Bovendien is
de kermis zoals hij er nu gaat komen
eigenlijk al een droom die uitkomt
voor ons,” lacht hij.

TE HUUR:

Monumentale hoevewoning,
Pastoor Kerboschlaan 2C
te Lottum (Knopkeshof)
Begane grond: hal, woonkamer,
luxe keuken, toilet, slaapkamer en
luxe badkamer.
1e Verdieping: overloop,
c.v.ruimte/bergruimte en zeer
ruime slaapkamer. Verder grote
garage langs woning, eigen terras
met tuin.

Inlichtingen: J. Seuren
Tel. 06 - 51 29 91 50

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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media

zijn eigenlijk alleen maar positief.
“We hopen dan ook dat mensen in
groten getale naar de kermis zullen
komen,” zegt Wil Roodbeen van de
organisatie. Ook voor de toekomst
hoopt de organisatie dit initiatief door
te kunnen zetten. “Als het dit jaar een
succes wordt, waarom dan volgend
jaar niet,” zegt Roodbeen. Ook Janssen
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Plannen voor
Meulenveldpark
Na de gedeeltelijke sloop van de voormalige Meuleveldschool in Horst bleef een braakliggend terrein middenin
woonwijk Norbertus over. Even waren er plannen om op het terrein tijdelijke woningen te plaatsen, maar inmiddels
is duidelijk dat er een park komt te liggen. Een werkgroep van wijkcomité Norbertus heeft nu een eerste ontwerp
gemaakt voor het terrein.

Groen, basic en een ontmoetingsplek voor de hele buurt. Dat zijn
de hoofdlijnen van het plan dat
wijkcomité Norbertus heeft opgesteld
voor het toekomstige Meuleveldpark.
In oktober 2016, toen de voormalige
Meuleveldschool deels werd gesloopt,
werd een nieuwe werkgroep
opgericht die zich bezig ging houden
met de inrichting van het vrijgekomen
terrein. Een park was meteen het doel
van de werkgroep, maar gemeente
Horst aan de Maas onderzocht destijds
ook nog de mogelijkheid om tijdelijke
woningen op het terrein te plaatsen.
“Dat wilden de buurtbewoners daar
liever niet hebben”, geeft Sonja van
Giersbergen van het wijkcomité aan.
“We zijn voor sociale huurwoningen,
maar clustering middenin de wijk leek

ons geen goed plan.” Uiteindelijk
ging de gemeente niet verder met
haar onderzoek naar de mogelijkheden voor woningen op het terrein
en kon de werkgroep weer aan de
slag.
“Er waren meteen heel veel
plannen”, geven Piet Driessen en
Peter Rijnen van de werkgroep aan.
“Een moestuin, trapveldje en misschien in de winter wel een soort
ijsbaan. Maar we willen vooral heel
veel groen en niet te veel toeters
en bellen.” In het plan zijn onder
andere verschillende looppaadjes
en zitplekken opgenomen en in het
midden van het park komt een soort
arena te liggen. “Daar komt een klein
podiumpje met tribune, waar we bijvoorbeeld met z’n allen in de zomer

voetbal kunnen kijken als Nederland
moet spelen, of waar kinderen van de
basisschool hun musical op kunnen
voeren”, aldus Van Giersbergen.
In het park komt verder onder andere
een speelveldje waar de kinderen uit
de buurt buiten schooltijd terecht kunnen. Zo hoopt het wijkcomité dat zij
minder gebruik maken van het veldje
naast basisschool De Twister, waar zij
nu veel geluidsoverlast veroorzaken
voor omwonenden. Eind dit jaar hoopt
de werkgroep dat de eerste contouren van het park zichtbaar worden.
“Maar dan hoeft het nog niet meteen
klaar te zijn”, aldus Piet Linders van
het wijkcomité. “We houden het in
het begin heel eenvoudig, en geven
het tijd om te groeien.”
(Afbeelding: Wijkcomité Norbertus)

Gevangenisstraf na burgerarrest
Een 49-jarige man uit Horst is veroordeeld tot een gevangenisstraf en een behandeling voor zijn verslaving.
De Rechtbank Limburg gaf hem die straf vanwege meerdere winkelinbraken en het gebruik van geweld eerder
dit jaar.
De man werd opgepakt nadat hij
op 18 april een inbraak had gepleegd
bij een computerzaak aan de
Venrayseweg in Horst. In de rechtszaak gaf hij toe de inbraak gepleegd
te hebben. Volgens zijn advocaat
pleegde de man de diefstal in de
hoop aangehouden te worden.
Dat acht de rechtbank echter niet
waarschijnlijk. Toch ziet zij in dat de
man meerdere keren gevraagd heeft
om hulp: hij wil zich laten behandelen

voor verslavingen en zoekt onderdak.
De rechtbank besloot daarom tot
een gevangenisstraf van 9 maanden,
waarvan ruim 5,5 maand voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest, en een
proeftijd van drie jaar. Daarnaast moet
de man aan bijzondere voorwaarden
voldoen. Hij moet zich onder andere op
laten nemen in een verslavingskliniek
en mag geen alcohol en drugs gebruiken. Ook moet hij in een woonvoorziening gaan wonen en het dagpro-

gramma daar volgen.
De man sloeg in april de ruit van
de voordeur in bij een computerzaak
in Horst en nam meerdere telefoons
en tablets mee. De Horstenaar werd
op zijn vlucht echter gestopt door een
65-jarige dorpsgenoot, die hem uit
de winkel zag komen en het alarm
hoorde. De 65-jarige Horstenaar
werkte de inbreker tegen de grond en
hield hem in bedwang tot de politie
was gebeld en ter plaatse was.
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Over paters en nonnen
6

Het klooster Lottum

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: het klooster in Lottum.

Toen de Lottumse Margaretha
Gevelaers overleed, stond in haar
testament een bijzonder verzoek:
de St. Gertrudisparochie in haar dorp
erfde een bedrag van 5.000 gulden,
haar huis (nu café D’n Hook) en haar
tuin. Voorwaarde was wel dat het kerkbestuur in Lottum een lagere school
met een katholieke basis voor meisjes
zou stichten, die onder leiding van
religieuzen zou komen te staan.

Snel voor elkaar
De toenmalige pastoor Hermans
vond zichzelf te oud voor het opstarten van de school, maar zijn opvolger
pastoor Weylandt ging vanaf 1900 aan
de slag met het klooster en de school,
samen met de zusters Ursulinen uit
Grubbenvorst. Om dat voor elkaar te
krijgen, kocht de pastoor een boerderij aan de Dorpsstraat, waar nu de
Hoofdstraat ligt. Het was de boerderij
van familie Coenders. In 1902 werd
deze boerderij gesloopt en werd
begonnen met de bouw. Nog met
Kerstmis van dat jaar kon het klooster worden ingezegend. Vier zusters
Ursulinen kwamen van Grubbenvorst
en betrokken het nieuwe klooster in
Lottum, dat werd toegewijd aan de
heilige Jozef.

Zuster geridderd
Meteen in januari 1903 werd het
schoolgebouw in gebruik genomen.
Meer dan vijftig meisjes konden terecht
op de meisjesschool en vijftien kleuters, waaronder acht jongens, vonden
onderdak op de kleuterschool, ook wel
‘gemengde bewaarschool’ genoemd.
Tussen 1906 en 1918 stond het klooster onder leiding van overste Zuster
Anastasie Bechem. In 1936 werden de
zusters Ursulinen door het gebrek aan
roepingen gedwongen om het klooster
te verlaten. Hun werk werd overgedragen aan de zusters van ‘Onder de
Bogen’ uit Maastricht, officieel de
zusters van de H. Carolus Boromeus.

Het Lottumse klooster in 1964

Zij breidden het klooster in 1937 uit
met een klein pension voor ouderen.
Nadat er nieuwe schoolgebouwen en een nieuw Groene Kruisgebouw werd gebouwd, kwamen
het klooster en het schoolgebouw
aan de Hoofdstraat leeg te staan.
In 1975 kocht de gemeenteraad van
Grubbenvorst het gebouw voor een
ton met de bedoeling het pand af
te breken. De zusters verlieten in
augustus van 1978 na 80 jaar het
klooster. De zusters gingen naar
andere kloosters en bejaardenhuizen
in het land. Op 6 augustus hielden de
laatste tien zusters een afscheidsbijeenkomst. Ter herinnering aan hen
werd het St. Jozefbeeld, dat de voorgevel van het klooster sierde, met
een gedenkplaat onthuld. Dat beeld
werd in de voormalige kloostertuin
geplaatst. Zuster Magdalena, overste
van het klooster, werd onderscheiden met het ridderschap in de Orde
van Oranje Nassau.

Nog even hoop voor
behoud klooster
Op de locatie van het voormalige
klooster en de school zouden eengezinswoningen en een paar bejaardenwoningen komen. Toch stelde
een raadscommissie in augustus
1978 nog voor het gebouw te
behouden en het te bestemmen als
huisvesting voor maatschappelijke
diensten. Dat zou echter betekenen
dat de gemeente een flinke investering moest doen: zij kreeg immers
niet meer de opbrengst van de
verkoop van de gronden en het pand
moest geschikt gemaakt worden
voor de nieuwe taken. Dat bleek een
te groot obstakel. Nog geen twee
maanden later, op 3 oktober 1978,
werd toch begonnen met de afbraak
van de gebouwen.
Bron: Pim Bergs, Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum

Buurtbewoners ontevreden

Plannen voor aanleg groot zonnepark in Melderslo
Het Duitse zonne-energiebedrijf Kronos wil in Melderslo een groot zonnepark aan gaan leggen. Het bedrijf organiseerde op woensdag 9 augustus een inloop-informatieavond in café De Lange
in Horst over het initiatief.
Het park komt te liggen aan de
Lottumseweg in Melderslo en gaat zo’n
13 hectare grond in beslag nemen.
“Het is de bedoeling dat het één van
de grootste leveranciers van groene
energie gaat worden van de hele
provincie Limburg,” vertelt Alexander
Arcache van Kronos Solar. “Het park
moet energie gaan leveren aan
ongeveer 4.200 huishoudens in heel
Nederland en daarmee is het park ook
voor iedereen.” Over de aanleg van het
zonnepark heeft Kronos Solar gesprekken gehad met provincie Limburg en
gemeente Horst aan de Maas. “Beide
zijn erg enthousiast,” vertelt Arcache,
“zeker omdat het park in overeenstem-

ming is met het provinciaal beleid en
de doelstelling van de gemeente voor
duurzame energie.”
Er is gekozen voor het gebied aan
de Lottumseweg, omdat dit gebied
een goede aansluiting heeft op het
elektriciteitsnet. Daarnaast heeft het
plaatsen van het park op deze locatie
volgens Kronos Solar weinig ecologische impact en wordt beschermd
gebied vermeden. Arcache geeft aan
dat omwonenden weinig tot geen last
gaan hebben van het park: “Het is
de bedoeling dat het park amper
zichtbaar is. Het wordt omheind met
houtsingels aan de zuidoostkant en
aan de andere kant komen kruiden-

bermen te liggen.” Bovendien zijn
zonneparken geluidsvrij en geeft het
bedrijf aan gedurende de bouwperiode
van vier maanden ook zo geluidsvrij
mogelijk te bouwen.
De bezoekers van de inloopavond
zijn grotendeels buurtbewoners. Zij zijn
over het algemeen alles behalve
tevreden met het initiatief. “Als buurt
zijn wij niet blij,” vertelt een van de
buurtbewoners. “We zijn natuurlijk niet
tegen groene energie, maar we zien
wel de leefbaarheid van onze buurt
achteruitgaan. Want wat blijft er nog
over aan groene ruimte? Waar kunnen
we nog rustig met onze kinderen
en kleinkinderen gaan wandelen?”

Volgens de buurtbewoners kan het ook
anders. “We vragen ons bijvoorbeeld
af waarom de daken van de bedrijven
in de buurt niet worden vol gelegd
met zonnepanelen. Op die manier is
er toch schone energie, maar blijft
er wel groene ruimte over.” De buurt
geeft dan ook aan een werkgroep te
willen starten. “We gaan zeker actie
ondernemen. We gaan alles doen om
dit tegen te houden.”
Zoals nu het plan is, is de aanleg
van het park tijdelijk. Het komt er te
staan voor een periode van 25 jaar,
daarna wordt het weer afgebroken.
Kronos Solar hoopt het zonnepark over
zo’n twee jaar gerealiseerd te hebben.

De vergunning voor het park heeft
het Duitse bedrijf nog niet officieel
aangevraagd, wel is de gemeente
op de hoogte van de plannen. Een
woordvoerder laat desgevraagd weten:
“Voordat het bedrijf een vergunning
kan krijgen, moet het aan een aantal
voorwaardes voldoen. Zo moet een
initiatief goed worden ingepast in de
omgeving en moeten de omwonenden
geïnformeerd worden. Om iets te kunnen doen met eventuele klachten van
omwonenden, moeten we de officiële
procedure afwachten. De mogelijke
bezwaren die dan binnenkomen, worden meegenomen in het uiteindelijke
besluit voor de vergunning.”
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Al meer dan een jaar onderweg

‘Reizen en film maken
is mijn gouden combinatie’
Zonder te weten voor hoe en lang en waar precies naartoe vertrok Joey Baeten (27) uit Horst meer dan een jaar
geleden naar Thailand. Niet om vakantie te vieren, maar om zijn passie voor reizen en film maken te combineren.
Inmiddels staan er alweer tien nieuwe landenstempels in zijn paspoort en is hij het reizen nog lang niet moe.
“Pas als ik behoefte krijg aan een vaste thuisbasis, kom ik weer naar huis.”

Helingcontrole
op carbootsale
Politie Horst heeft op zondag 13 augustus samen met de douane en
de organisator van de carbootsale in Horst een helingcontrole uitgevoerd.
Er werden twee fietsen in beslag genomen.
Een helingcontrole van de
politie richt zich op de verkoop van
gestolen goederen. In totaal boden
vierhonderd standhouders hun waar
te koop aan standhouders en deze
werden bezocht door enkele
duizenden mensen. “Vele goederen,
zoals elektronica, gereedschappen
en fietsen werden gecontroleerd

en het overgrote merendeel was
prima in orde”, aldus de politie.
Twee fietsen van verschillende
aanbieders werden inbeslaggenomen: de ene omdat hij als gestolen
stond gemeld en de ander omdat
het framenummer eruit verwijderd
was. Tegen de aanbieders werd
proces-verbaal opgemaakt.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Joey’s liefde voor reizen werd
aangewakkerd tijdens zijn studie
Management Toerisme in Breda, vertelt
hij vanuit Lombok, een eiland in
Indonesië. Voor die studie liep hij een
half jaar stage in Malta. “Daar ontdekte
ik de vrijheid van je helemaal comfortabel en gelukkig voelen op een totaal
andere plek op de wereld, ver van je
thuisbasis. Mijn passie voor fotografie
en film is pas later gaan bloeien, toen
ik steeds meer reisvloggers ging volgen
op bijvoorbeeld YouTube. Ik vond het
prachtig om te zien hoe mensen op
creatieve en visuele wijze hun reizen,
avonturen en gedeeltes van hun leven
deelden. Dat heeft me echt geïnspireerd.” Na zijn afstuderen werkte Joey
zo’n twee jaar in de online marketing,
maar hij realiseerde zich steeds meer
dat hij creatiever wilde werken.
“Mijn passie voor film maken en
creatief bezig zijn was zo groot
geworden, dat ik daar meer mee wilde
doen. Ik moest verandering aan gaan
brengen. Om snel veel te kunnen leren
in film maken zou ik dit heel veel
moeten gaan doen, maar daar had ik
wel materiaal voor nodig. Daar kwam
mijn liefde voor reizen weer om de
hoek. Die twee samen leek mij een
gouden combinatie, omdat ik continu
op bijzondere plekken zou zijn en dus
genoeg had om te filmen. En door al
mijn werk online te posten, kon ik

direct een portfolio opbouwen.” In juni
2016 vertrok Joey naar Thailand en hij
reisde sindsdien door onder andere
Cambodja, Vietnam, Sri Lanka en de
Filipijnen. “Een planning? Die heb ik
niet. Pas als mijn visum voor een land
verloopt, ga ik kijken waar ik daarna
heen wil. Op dit moment staan
Myanmar, Nepal en India hoog op mijn
lijstje met landen die ik nog wil
bezoeken, maar ik zou ook nog graag
naar Zuid-Amerika, Canada en NieuwZeeland gaan.”

Geen grote vakantie
Tijdens zijn reis verdient hij geld
door video’s te verkopen aan bijvoorbeeld reisbureaus of -organisaties en
teksten te schrijven voor bedrijven.
“En via mijn YouTube-kanaal JoesFlow
verdien ik ook wat geld”, vertelt
hij. “Op een doorsnee dag sta ik om
09.00 uur op, ben ik ongeveer een
uurtje bezig met wat teksten schrijven
en daarna ga ik een bijzondere plek
bezichtigen of leuke activiteit doen,
natuurlijk met de focus op het maken
van mooi filmmateriaal. Als ik niet op
pad ben, zit ik in mijn hostel materiaal
te sorteren en video’s te editen. Heel
soms plan ik bewust een ‘chilldag’ in,
maar dat komt eerlijk gezegd maar weinig voor. Dit is voor mij echt geen grote
vakantie, ik ben wel degelijk hard aan
het werk en voel me ook productief.”

Het reizen doet Joey in principe
alleen. “De eerste zeven maanden was
ik in mijn eentje, daarna heb ik een
aantal maanden met een vriend gereisd
en soms komen vrienden en familie
een tijdje langs.” Het alleen reizen vindt
hij heerlijk. “Je wordt wat dat betreft
echt een goede vriend van jezelf”,
vertelt hij. “En het besef dat je op een
totaal onbekende plek aan de andere
kant van de wereld je eigen ding kan
doen, heeft me echt wel zekerder
gemaakt. Ik ben erachter gekomen dat
ik ontzettend flexibel ben en me snel
kan aanpassen aan situaties. Het enige
dat ik van thuis mis zijn vrienden en
familie. En goede goedkope rode wijn
uit de supermarkt.”

Dorperpeelweg 1,
5966 PM America.
Tel. 0493 – 38 07 82

www.blauwebessenland.nl

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

Goede vriend
van jezelf
Een einddatum voor zijn reis heeft
hij niet, maar dat betekent niet dat Joey
nooit meer terug naar Nederland komt.
“Uiteindelijk wil ik toch een vaste thuisbasis in mijn leven. Op het moment dat
ik daar weer aan toe ben, kom ik naar
huis. In de toekomst zou ik heel graag
een fijne woonplek hebben in Nederland,
maar wel met een toffe creatieve baan
waarvoor ik geregeld op reis ben.”
Joey’s reis is onder andere te volgen
via YouTube (JoesFlow) en Instagram
(joes.flow). (Foto’s: Joey Baeten)

Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur
Op zondag van 10.00 tot 17.00 uur

r
Al mee ar
a
j
dan 23 st!
in Hor

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

VO OR AL UW

r dan
verhuurt mékéra
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FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo
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Onmisbaar
39 jaar
Genietend van zon, zee en strand op haar
droomplek in Spanje heeft Maartje,
mijn allerliefste vrouw, onze warme knuffelmama,
onze onvergetelijke dochter, zus, schoondochter,
schoonzus en lievelingstante ons op 10 augustus
totaal onverwacht voor altijd moeten loslaten
Het is onmogelijk om iemand te vergeten
die zoveel gaf om te herinneren...

Geboren
Met verslagenheid hebben we kennis genomen
van het plotseling overlijden van

Maartje Truijen
pedagogisch medewerker bij BSO Bende en kindcentrum Ark.
Maartje werd door ouders gewaardeerd om haar inzet en
oprechte betrokkenheid bij de kinderen. Met haar rust en haar
enthousiasme wist ze kinderen te stimuleren zelf hun talenten
te ontdekken. Maartje was opmerkzaam en wist kinderen in hun
ontwikkeling vaak raak te treffen. Ze deelde kleine voorvallen die
voor ouders van grote betekenis waren. We zullen haar missen als
begeleidster van onze kinderen.
Namens de ouders en kinderen van de Bende en de Ark wensen
wij de naaste familieleden van Maartje heel veel sterkte toe.

Erwin, Job, Elle, Anne
Jacques en Monique Coenen
Wieneke en Luc, Finn, Mink, Ninne
Rens en Roos, Rocco, Ziggy
Jan† en Martha Truijen
Ralf en Chantal, Tim, Max
Marjon en Marcel, Wout, Liene, Sam

Oudercommissie BSO Bende en kindcentrum Ark

Geschokt en verdrietig zijn wij
door het plotseling overlijden van

Maartje Truijen

Op woensdag 23 augustus om 13:00 uur
nemen we afscheid van Maartje op het strand
van de Kasteelse Bossen in Horst, bereikbaar via de
Tienrayseweg

Met Maartje verliezen wij een geweldig mens,
een gepassioneerd coach en consulent voor onze jeugdteams.

We willen Maartjes leven vieren zoals
zij in het leven stond

Wij wensen Erwin, Job, Elle en Anne
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Maartje komt nog één keer naar “haar” BSO
De ingang is bereikbaar via het straatje naast
Nieuwstraat 65 te Horst
Iedereen is van harte welkom om persoonlijk
afscheid van haar te nemen, op zondag
20 augustus van 15:00 - 17:00 uur
Mooie herinneringen, anekdotes, tekeningen
vinden we ﬁjn om zo een herinneringenboek over Maartje
te maken

Leden en Bestuur
Hockey Club Horst

Lieve Anne, Elle, Job en Erwin
We denken aan jullie en wensen jullie heel veel sterkte.
Klasgenootjes, juffen en meesters,
ouderraad en MR van ‘De Doolgaard’

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.
Verloren, tijdens Melderslose kermis:
sleutelbos met 3 sleutels en een
hoefijzer. Graag bericht: 06 42 90 87 13.
Vrachtwagenchauffeur gezocht
(B-C-E). Code 95 is een pre. 10-20 uur
per week, leuke job voor 65+.
Strijbos Tuinbouw 06 22 41 04 01.

Kaldenbroeck, Huys voor Puur Leven,
zoekt ervaren schoonmaakhulp,
voor 4 uur per week. Tijd en dag in
overleg. Reactie graag naar marlies@
kaldenbroeck.nl tel. 077 760 00 36.
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Geboren op
6 augustus 2017

Lisa

Dochter en zusje van
Ron en Maartje
Frencken - Rongen
Teun, Stan en Vince
Almeweg 13
5961 ED Horst

Geboren

Thijn
01 augustus 2017
Zoon van
Ben Wijnhoven
en Astrid van Staveren
Stoktstraat 74
5961 TN Horst

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
Voor al uw Timmerwerken:
www.verdellentimmerwerken.nl
06 46 06 74 73.

Sinds dat moment is het stil in ons…

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

Maartje

Wij wensen Erwin, zijn kinderen Job, Elle, Anne
en zijn verdere familie heel veel sterkte toe.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Alle ooms, tantes, neven en nichten familie Truijen

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

En opeens was het stil, heel stil…

Maartje Truijen

7 augustus 2017
Zoon en broertje van
Arjan Alaerds en
Franca Deckers
Ize
Koppertweg 1a
5962 AL Melderslo

Afgelopen donderdag hoorden we van Martha dat haar
schoondochter
plotseling is gestorven.

op mama’s laatste plekje op de camping liggen
deze bloemetjes van
Job, Elle, Anne

‘Het is onmogelijk iemand te vergeten,
die zoveel gaf om te herinneren.’

Sep

Onwerkelijk, ongeloof, verslagenheid.
Nooit meer samen spelen, lachen
en leuke activiteiten doen met alle kinderen.
Bedankt voor al je liefde, kennis, kunde en vooral plezier.

Lieve Maartje,
wat zullen we je gaan missen, topper..!
Spring Kinderopvang
team BSO Bende
Gert, Marij, Doris, Gertjan, Denise, Nel
Janneke, Alda, Joyce, Anouk, Patty, Hermie

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

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.
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.
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.

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

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.

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl
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Een hand... een woord... een gebaar... doen zo goed,
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Het heeft ons veel steun en troost gegeven dat wij zoveel
medeleven mochten ontvangen na het overlijden van

Mia van der Vight-Görtz
Langs deze weg willen wij iedereen van harte dank zeggen.
Miek en Mari

nieuws 07

Achter de schermen

Commercieel adviseur
Marianne Pirlo
3

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 commercieel adviseur
Marianne Pirlo aan het woord.

Piet en Jacqueline
Marcel en Esther
en haar kleinkinderen
Correspondentieadres: Scheperstraat 12, 5975 VV, Sevenum.

Ôzze pap zien letste woorde ware:
“Ôs mam bedankt vur al die fijne jaore same”

Koos Derks
Echtgenoot van

Tonnie Derks-Kersten
Pap, opa, alde-opa overleed zaterdag 12 augustus
op 90-jarige leeftijd
Tienray,
Afferden,
Panningen,
Horst,
Tienray,
Horst,
Tienray,
Horst,
Horst,

Tonnie
Lenie en Hay †
Tonnie
Henk en Marianne
Rieny †
Rudi en Marleen
Martien en Mechtilde
Jos en Marjo
Trudy en Jac

En opa’s klein- en achterkleinkinderen
Venlo, 12 augustus 2017
Nieuwe Baan 38
5865 AP Tienray
Wij zijn voor het laatst samen met pap, opa, alde-opa op
zaterdag 19 augustus om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterweg 40 te Oostrum/Venray.
Pap, opa, alde-opa is in het Pastoersweike Bosweg 5
te Swolgen waar u donderdag van 18.30 tot 20.30 uur
en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.
Bloemen zijn vergankelijk maar een gift aan “de Hartstichting”
is voor het leven, hiervoor staan collectebussen bij het
condoleanceregister.

Gerrie
van den
HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

“Buiten het informeren en
amuseren van de lezers van
HALLO Horst aan de Maas bieden
wij ondernemers uit de regio de
mogelijkheid om te adverteren in
ons nieuwsblad”, vertelt Marianne.
Zij zorgt samen met de commerciële afdeling voor de advertenties
in het blad. Ze onderhoudt onder
andere het contact met de relaties,
informeert en adviseert hen en
gaat langs bij potentiële nieuwe
klanten. “Bij startende ondernemers neem ik doorgaans eerst
telefonisch contact op om een
afspraak in te plannen. Dan ga ik
bij ze langs om ze te informeren
over wat wij voor hen kunnen
betekenen.”

Hier goed
op mijn plek
Door opleidingen en voorgaande banen heeft Marianne
niet alleen commerciële ervaring,
maar weet ze bijvoorbeeld ook
hoe advertenties worden opgemaakt. “Ik wilde graag fotograaf
worden, maar heb eerst een
grafische opleiding gevolgd, zodat
ik wat breder opgeleid was en ben
daarna alsnog naar de fotovakschool gegaan.” Haar eerste echte
baan was dan ook in een fotozaak,
maar na enkele jaren ging ze als
vertegenwoordiger aan de slag
voor een Brabantse editie van

het toenmalige blad De Trompetter.
“Via een omweg ben ik uiteindelijk bij
Kempen Media terecht gekomen en
hier zit ik goed op mijn plek. Ik vind
het fijn om in mijn eigen omgeving te
werken waar ik de mensen ken en ik
vertegenwoordig een product waar ik
zelf achter sta.”

Meedenken met
ondernemer
Persoonlijk contact met haar
klanten vindt Marianne heel belangrijk.
“Telefonisch contact is weliswaar snel
en vaak prima, maar ik ga nog liever op
pad. Het praat gemakkelijker en je kunt
meteen met voorbeelden laten zien
wat je bedoelt. Als je in gesprek bent
en samen een kop koffie drinkt, hoor
je ook wat er zoal speelt bij een bedrijf.
Tijdens zo’n gesprek of een rondleiding
door het bedrijf komt de passie van een
eigenaar naar voren. Dan zie je aan de
glinstering in iemands ogen dat deze
persoon het prachtig vindt om over zijn
of haar bedrijf te vertellen. “Het is voor
mij de uitdaging om met een ondernemer mee te denken hoe het bedrijf of
de actie zo goed mogelijk gepromoot
kan worden, zodat het bij onze lezers
bekend wordt.”
Marianne is degene die op de
advertentieafdeling het meeste op
pad is, de zogenaamde buitendienst,
maar zij wordt ondersteund door
haar collega’s van de binnendienst.
Zij zorgen ervoor dat de advertenties

op de juiste manier ingevoerd
worden in het systeem en worden
doorgegeven aan de vormgevers
die de advertenties opmaken en in
het blad plaatsen. Verder wordt er
telefonische acquisitie gedaan voor
de H-magazines die met HALLO
Horst aan de Maas worden bezorgd.
“Mijn collega’s nemen contact op
met de ondernemers om hen te
informeren over een product dat op
hun branche gericht is en daardoor
interessant zou kunnen zijn om
gebruik van te maken.”

Kracht van
herhaling
Het verkopen van advertentieruimte is niet altijd gemakkelijk,
stelt Marianne. “Ik kan niet beloven
dat er ineens rijen voor de deur
staan. Wel worden de advertenties
in HALLO Horst aan de Maas goed
gezien en we zijn het best gelezen
blad in de gemeente.” Ook voor
bedrijven die al bekend zijn in
de regio blijft het belangrijk om
zichtbaar te blijven, weet Marianne.
“Zo zijn er bedrijven die diensten
aanbieden die je niet wekelijks
nodig hebt, maar als je ze nodig
hebt moet je wel meteen aan deze
bedrijven denken. Hier komt de
kracht van herhaling naar voren.
Een bedrijfsnaam of logo die je
vaak voorbij ziet komen, komt dan
als eerste bij je boven.”
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Ôw liefde, ôw kracht, ôw wermte en ôwe lach,
weej zulle ôw misse, elke daag!
Diep ontroerd door de moed, je liefde en de kracht waarmee je
tot het laatst hebt gevochten om bij ons te blijven en zo dankbaar
voor alles wat je voor ons hebt betekend en gedaan, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, ôs mam, oma

Tiny Klaassen-Vullings
lieve echtgenote van

Mart Klaassen
Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar.
Horst:
Horst:

Mart Klaassen
Suzie en Wim
Lisan en Caspar
Lotte en Desmond
Willem
Freek en Nellie

Tienray: Veronique en Eric
Quinty, Maud
Mazzel

, Tommie

, Bearke

Hiël biezonder, hiël gewoën,
gewoën un hiël biezonder persoën
Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos hebben we afscheid moeten
nemen van mijn lieve vriend, steun en toeverlaat en onze bonuspap

Leon Thielen

Hij overleed in de leeftijd van 52 jaar.
Monique, Rick, Melissa
Familie de Beer
Tante Leen en familie
Gran Canaria, 31 juli 2017
Correspondentieadres:
Monique de Beer, Hagerhofweg 2a, 5912 PN Venlo
De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 19 augustus om
11.00 uur in de aula van crematorium Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30
te Venlo-Blerick.

Wij zijn voor het laatst samen met Tiny, ôs mam, oma op
zaterdag 19 augustus 2017 om 16.00 uur in de aula van het
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Oostrum-Venray.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen heeft
dan kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen heeft,
graag deze kennisgeving als zodanig beschouwen.

Geschokt en verdrietig moeten wij
afscheid nemen van

Tiny Klaassen - Vullings
Onbegrijpelijk, ook al zijn wij er samen met jou naar toegeleefd
Mart, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toegewenst
Rust zacht, team De Wekkerradio
van Omroep Reindonk

U bent van harte welkom
op onze receptie van
19.00 tot 20.30 in de
Turfhoeve te Sevenum.

Monique de Beer

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.

In plaats van bloemen graag een bijdrage voor
Kika Kinderen Kankervrij. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.

Geven elkaar het jawoord op
vrijdag 1 september 2017 om
14.00 uur in Lignum Antiquum
te Broekhuizenvorst.

grote liefde van

Horst, 14 augustus 2017

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Tiny
op vrijdag 18 augustus 2017 tussen 18.30-20.00 uur
in het Uitvaarthuis, Nijverheidsstraat 4 in Horst.

Jan Derix &
Lieke Thijssen

Leon, trouwe kameraad,
de vrijdagavond zal nooit meer hetzelfde zijn.
Wij gaan je vreselijk missen, maar je laat ons achter met
een schatkist vol geweldige herinneringen.
Wij wensen Monique, Ricky en Melissa heel veel sterkte.
Vriendengroep the Boozebrothers
Bart
Carlo en Manon
Fred en Suzanne
Hans en Tamara
Henk en Madelon
Jan en Marjo
John en Henriëtte
John en Miranda
Pete
Rik en Nicollé
Robert en Nanja
Rogier en Yvonne
Wilbert en Maya

Mien

Vullings-Wijnen
wordt op
21 augustus 2017 90 jaar.
U kunt haar feliciteren
tijdens het open huis
van 10.00 tot 12.00 uur en
van 15.00 tot 19.00 uur
op het ouderlijk huis bij Tinie.

Aardbeienplanten en leibomen,
aardbeienplanten in pot va
30 cent eenjarige planten.
Nieuwe collectie leibomen. Actie:
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
vaste planten actie.
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.
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.
Zon, zee, cultuur.
Gezellige accommodatie ad
Costa Blanca. Mooie omgeving.
Voorzieningen in de buurt. Kijk voor
acties en info op onze website:
www.casarutten.com Bellen kan ook:
077 463 14 80 of 06 50 21 89 12.

Overtreden huisverbod

Gezochte man
dag later opgepakt
in Sevenum
De politie heeft op vrijdag 11 augustus een man opgepakt in
Sevenum die gezocht werd vanwege het overtreden van een huisverbod. Er werd op donderdagavond al met een helikopter naar de man
gezocht.
De man kreeg een huisverbod
van tien dagen opgelegd wegens
mishandeling van zijn partner.
Toen de man donderdag bij zijn
woning gezien werd, begon de politie een zoektocht. Er werd een
burgernetmelding gedaan en een
helikopter die toevallig in de buurt
was ondersteunde de zoekactie.

De man werd vrijdag door
een buurtbewoner herkend in
Sevenum en kon even daarna
worden aangehouden. Zowel
op donderdag als op vrijdag
werd de politie geholpen door
buurtbewoners die zich verenigd hadden in een Whatsapp
Buurtpreventiegroep.

Vier generaties in Horst
Met de geboorte van Pip Wijnands zijn er vier generaties in haar familie compleet. Mama Karlien
Dinghs uit Horst is dolgelukkig met haar dochter Pip. Superoma Nel Schatorie-Moorren uit Horst en oma
Ria Dinghs-Schatorie uit Castenray zijn ook apetrots en komen regelmatig even knuffelen met haar.
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Autoclub De Kevertreffers

‘Het is een virus waar je niet meer van af komt’
De eerste auto van René van Os uit Meterik was een Volkswagen Kever met een Mercedes-neus en een Toyotakont. Deze auto wakkerde zijn liefde voor luchtgekoelde auto’s aan. Toen hij in 2013 Ger Vissers uit Horst ontmoette
en zij in contact kwamen met meerdere Kever-eigenaren uit de regio, ontstond autoclub De Kevertreffers.

contributie en niets is een verplichting.
Als je kunt komen dan is dat leuk,
zo niet, tja dat is jammer maar niet het
einde van de wereld”, vertelt Frans.
“Onderling klikt het ontzettend met
elkaar”, aldus René. De gemiddelde
leeftijd loopt uiteen, maar van een
leeftijdsverschil is niet veel te merken.

Motto is vrijheid
blijheid
“Tussen de mannen onderling is het
gezellig, de vrouwen kunnen goed met
elkaar opschieten en iedereen draagt
zijn steentje bij. We helpen elkaar
waar het maar kan. Een oldtimer vergt
namelijk onderhoud. Daarom organiseren we één keer per jaar een klusmiddag waarop we elkaar helpen kleine
dingen aan de auto’s te repareren.”
Dat zelf repareren is een van de mooiste dingen aan de Volkswagens volgens
Frans. “Met die nieuwe auto’s moet je
de ANWB bellen als er onderweg iets
stuk gaat, wij halen de sleutels en de

De Kevertreffers is een club
voor bezitters van luchtgekoelde
auto’s. Veel luchtgekoelde auto’s zijn
Volkswagens, waaronder de Kever.
De club, nu bestaande uit dertien
auto’s en eigenaren, is in de afgelopen
vier jaar uitgegroeid tot een ondernemende groep volkswagenliefhebbers.
“We hebben in een jaar verschillende
evenementen. Zo zijn er bijvoorbeeld
rondritten en puzzeltochten. Bij een
rondrit rijden we door Nederland en
gaan we bijeenkomsten af. Een treffen
is een bijeenkomst van Volkswagens of

oldtimers waar liefhebbers en eigenaren bij elkaar komen om elkaars
wagens te bewonderen. De puzzeltochten organiseren we zelf. Dan hebben
we een thema en rijden we rond in de
regio. Onderweg krijgen de deelnemers
opdrachten die ze uit moeten voeren en
aan het eind van de dag is er een gezamenlijk avondmaal rondom het thema”,
vertelt René. “We hebben al verschillende leuke thema’s gehad. Zo hadden
we vorig jaar een Spaans thema en een
paar jaar daarvoor het thema Mexico.
Iedereen kwam in een zelfgemaakte

poncho en een sombrero. We hebben
toen een kever omgebouwd tot een
barbecue. In plaats van een motor
onder de motorkap, konden we nu
worstjes draaien onder de motorkap”,
vult Frans Janssen uit Meterik aan.

Kever omgebouwd
tot barbecue
Beide mannen zijn lid van de
Kevertreffers en spreken vol enthousiasme over de groep. “Ons motto is
vrijheid en blijheid. Leden betalen geen

Nachtvlinderinventarisatie Heere Peel
Bij natuur- en informatiecentrum Aan de Drift in America vindt op zaterdagavond 19 augustus een inventarisatie
plaats van de nachtvlinders in de Heere Peel. Van 22.00 tot 01.00 uur worden de nachtvlinders in het gebied,
mits het weer goed is, in kaart gebracht.

Waar Nederland slechts 53
soorten dagvlinders kent, leven er
wel 2.400 nachtvlinders in Nederland, van de kleine microvlinders tot
de grote pijlstaarten.

Tijdens de inventarisatie bij
Aan de Drift gaan Martien Janssen en
John Aben de nachtvlinders in de
Heere Peel in kaart brengen.
Hiervoor worden de vlinders gelokt

schroevendraaiers erbij en gaan zelf op
onderzoek uit.”
Onderling heerst een ontspannen
stemming. De mannen grappen er op
los en plagen elkaar. “Dat plagen en lol
maken is onderdeel van de sfeer in de
club. Zo hebben we tijdens een treffen
wel eens een goede grap uitgehaald
met Ger Vissers. Onze caravans en
tenten staan bij zo’n bijeenkomst altijd
met de ingang naar elkaar toe. Op een
dag dat Ger er niet was, hebben we zijn
caravan geheel omgedraaid zodat hij
met de deur naar de achterkant stond.
Voor de caravan stond een trapje, dat
hebben we laten staan zodat het net
leek alsof er niets aan de hand was.
Toen Ger en zijn vrouw terug kwamen
van hun dagje weg, liepen ze de trap
op en kwamen er toen pas achter dat
de deur weg was. Dat was lachen.”
Waar de liefde voor de auto’s nou
echt vandaan komt, kunnen de heren
niet verklaren. “Het is een virus, je
wordt er mee besmet en je komt er
niet meer van af.”

meten felle witte lamp en een wit
doek. Als ze op het doek zitten,
kunnen ze worden gefotografeerd.
Bezoekers kunnen hierbij meekijken
en foto’s maken.

Jubilaris Scheidsrechtersvereniging
Tijdens de seizoenafsluiting van Scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray werd Frans Gielen uit Tienray in het zonnetje gezet.
Hij is 40 jaar lid van de scheidsrechtersvereniging. Frans was
dertien jaar bestuurslid en zelfs vier jaar voorzitter. Daarnaast
heeft hij deel uitgemaakt van vele commissies. Voor de KNVB
heeft hij vele jaren gefloten, is lange tijd actief geweest als
rapporteur en lid van de scheidsrechterscommissie en is daarnaast
meer twintig jaar KNVB-docent geweest. Hij werd daarom eerder
al geëerd met de titel lid van verdienste. Nu vierde de vereniging
zijn 40-jarig jubileum.
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Je was een man van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waarop je kon bouwen,
met een woord, waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dàt bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je op 82-jarige leeftijd overleden.

Met een lach en een traan
heeft hij ons verlaten
De rijke herinnering aan zijn
humor, kracht en uitstraling
dragen wij met ons mee

Martin Janssen
Hij overleed in de leeftijd van 51 jaar.

Jan Pouwels
echtgenoot van

Nel Pouwels - Deckers
lieve en zorgzame pap, schoonvader en opa van
John en Jolanda Pouwels-Teegelbeckers
Tom, Ilse en Falco, Luc
Wilfred en Wanda Pouwels-Jansen
Femke en Davy, Maaike en Ralf, Jannus
Anita en Ron Houba-Pouwels
Loek, Kim en Stan
Familie Pouwels
Familie Deckers
Venlo, 12 augustus 2017
Hoebertweg 1e, 5966 ND America

Horst,
Horst,
Horst,
Horst,
Beusichem,
Horst,

Vader † en Moeke
Marjo en Wim
Jeanny en Huub
Jan † en Irma
Gerdie en Sjef
Herman en Treja
Neven en Nichten
Achterneefje

Venlo, 8 augustus 2017
Correspondentieadres: Librije 9, 5961 VG Horst
De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op
zaterdag 12 augustus 2017 in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst waarna de crematie
in besloten kring heeft plaatsgevonden.

Jan is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.
Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons afscheid
te nemen van Jan op vrijdag 18 augustus om 12.00 uur in
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, Venray.
Op donderdag 17 augustus om 19.00 uur zal Jan in het bijzonder
worden herdacht tijdens de avondwake in de parochiekerk, America.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie voor K.W.F.
Kankerbestrijding op prijs. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van VieCuri
afdeling K4 voor hun liefdevolle verzorging.

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van ôzze lieve pap, schoonvader, opa en superopa

Frans Roelofs
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid en de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben
gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
America, augustus 2017

HALLO in
de Eifel
Carla Camps uit Horst was
op bezoek bij Cindy van den
Bekerom in Oberweis in de Eifel
in Duitsland. Natuurlijk hebben
ze de HALLO meegenomen en
zitten hem te lezen bij een
tweedehands winkel.

Je wilde nog zoveel
maar je had niet meer dePetra
kracht, Duijkers
uitvaartverzorging
je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Voor
een waardevol
Je was zo moe, je hebt je strijd
gestreden...

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf €150,00. Raambekleding gratis
inmeten en monteren. Tapijt, vinyl.
laminaat vloeren.
Gratis offerte bel: 06 16 37 45 14.
Garageverkoop:
Zaterdag 19-08 van 10:00 - 14:00 uur
Loevestraat 7 Horst aan de Maas.
Verkorte toeren breien
Workshop op vrijdag 13 en 27 oktober.
Voor informatie: bel, mail, loop
binnen, kijk op facebook. Breimode
en handwerken ’t Schippertje
Schoolstr. 6 Horst tel.077 398 19 75.
handwerken@schippertjehorst.nl
Rijbewijskeuringen Senioren
Wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
Tel.: 0478 53 17 48.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06
23 61
50
Dag
en13nacht
www.petraduijkers.nl

afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Op vrijdag 11 augustus 2017
overleed in de leeftijd van 64 jaar
ôzze

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

Ger Hendrix
Nel † en Ger †
Jac en Koos
Piet en Coos
Huub en Annie
Thijs en Annette
Trix en Ger
Loes en Huub
Riet en Jos
Jos en Conny

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

Neven en nichten
Correspondentieadres:
Julianastraat 22, 5961 BP Horst

Op woensdag 16 augustus hebben wij
afscheid van ôzze Ger genomen.

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

www.theoarts.com

bereik
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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

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
•
St. Jorisweg Hegelsom
•
Herenbosweg Melderslo

Loco burgemeester Bob Vostermans feliciteerde namens de gemeente Horst aan de Maas het 60 jarig
huwelijkspaar Thijssen - Lemmen uit Sevenum. Naast het boeket bloemen overhandigde hij hen het
koperen herinneringsbord.

Fietstocht Beleef de Dag
in het teken van
‘Bij ons beweeg je mee’

HORST AAN DE MAAS

Word vrijwilliger!
www.vrln.nl

De jaarlijkse fietstocht in het kader van Beleef de Dag staat dit jaar in het teken van
bewegen. Onder de noemer ‘Bij ons beweeg je mee’ hebben de sportconsulenten van
Sport aan de Maas een programma samengesteld op de start- en rustplaatsen van
de fietstocht, waar deelnemers kennismaken met allerlei vernieuwende vormen van
beweging en gezondheid. Wethouders Birgit Op de Laak en Bob Vostermans geven op
13 september het startsein op de startplaatsen in Horst en Broekhuizen.
Wethouder Bob Vostermans (Sport):
“Sport en bewegen houdt mensen gezond
en vitaal en het vertraagt de processen
van ouder worden. Beweging geeft je
extra energie, waardoor je de dagelijkse
taken makkelijk en langer kunt volhouden.
Daarnaast ontmoet je andere mensen,
goed voor je sociale contacten.
En iedereen doet mee, ook tijdens
deze fietstocht. Samen op weg naar de
Gezondste Regio 2025!”
Beleef de Dag
De fietstocht Beleef de Dag komt voort uit
een samenwerking tussen de KBO’s van
Sevenum en Horst, De Zorggroep en de
gemeente Horst aan de Maas. Het team
Sport aan de Maas heeft voor het thema

‘Bij ons beweeg je mee’ organisaties en
mensen bereid gevonden om een bijdrage
te leveren. Samen in Beweging en
Natuurlijk Nancy verzorgen de warming up
op de startplaatsen.
De Gezondste Regio 2025 ‘adopteert’
de tocht en zorgt voor gezonde snacks
langs de route. Op de rustplaats bij
het Maaspaviljoen in Broekhuizen is
een beweegmarkt, waar onder andere
Buro Daad-Kracht, IQ Wellness en De
Zorggroep medewerking aan verlenen.
Meer informatie over de fietstocht
kunt u contact opnemen met:
Piet Thijssen (tel. 077 - 467 15 45) en
Huub Raassens (tel. 06 - 53 93 69 06)

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:
Horst aan de Maas
Ontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied

Horst
Expeditiestraat 10
Steenstraat 2
Bemmelstraat 22

Melderslo
Lottumseweg ong.
Swolgen
Akkerweg 4

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

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

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

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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Wat
zeg je?
Het Rode Kruis luidde onlangs de noodklok: er dreigt een tekort aan EHBO’ers voor
de jaarlijkse zomerevenementen. Wie een
evenement organiseert is verplicht ervoor te
zorgen dat er EHBO aanwezig is. Een meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas,
61 procent, vindt dat evenementen er zelf
voor moeten zorgen dat ze het aantal
verplichte EHBO’ers in huis heeft. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
In Horst aan de Maas heeft 11 procent van
de inwoners een geldig EHBO-diploma. De
meerderheid niet. Door de toename van het
aantal evenementen in de zomer, zijn er ook
meer EHBO’ers nodig. Ook moeten ze aan steeds
strengere veiligheidseisen voldoen, zegt het
Rode Kruis. De aanwezigheid van EHBO’ers bij
evenementen is verplicht en in de vergunning

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘EHBO vormt vaak sluitpost
van evenement’
19%
Neutraal
20%
Oneens

61%
Eens

Evenement
verantwoordelijk voor
aantal EHBO’ers

Anderen vragen zich of alles met vrijwilstaat per hoeveel bezoekers een EHBO’er nodig is.
ligers opgelost moet worden. “Bij evenementen
Evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor het
zijn meestal verenigingen betrokken. Als iedere
aantal EHBO-vrijwilligers dat ze nodig hebben,
vereniging zorgt voor enkele EHBO’ers binnen de
vindt 61 procent van de mensen.
club kom je al een
“Wanneer men een eveneheel eind. Als een
ment organiseert, hoort daar
evenement dan toch
in mijn ogen alles bij, ook de
‘Daar zijn regels voor’
EHBO’ers van buitenaf
EHBO’ers”, vindt deze pernodig heeft kun je ze
soon. Een ander voegt toe:
‘Niet alles hoeft gratis’
daarvoor een vergoe“Ik ben zelf evenementenleiding laten betalen.
der bij de EHBO-vereniging.
‘Afhankelijk van de risico’s’
Wellicht kun je een
Sommige clubs lezen het
EHBO’er dan ook een
wel in de vergunning van
vergoeding geven.”
de gemeente, maar vaak
is het toch een sluitpost. Ze denken het wel met
TipHorstaandeMaas is een
BHV’ers af te kunnen, maar dat zijn echt nog
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
geen EHBO’ers.” Een derde zegt: “Als ze geen
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
voldoende vrijwilligers kunnen krijgen moeten ze resultaten of aanmelden voor de volgende
het evenement kleiner opzetten of afschaffen.”
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

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

Toekomst van onze kerkgebouwen
Onze gemeente telt momenteel nog meer dan zestien kerkgebouwen.
Allemaal met een rooms-katholieke signatuur. Waar de kerk traditioneel
het podium was voor het bezoek van de heilige mis, is het zondags
kerkbezoek aanmerkelijk teruggelopen. Ook de organisatie van de
parochies is drastisch veranderd.
Degenen die de kerk op traditionele wijze bezoeken behoren vooral
tot de oudere generatie. Al zien we
gelukkig ook steeds meer andere
initiatieven, zoals concerten, om met
velen de kerk te bezoeken.

Bovendien zijn er jongere ouders die
zich inzetten om kinderen een religieus
gevoel bij te brengen.
Het feit dat het bisdom vooralsnog
geen kerken in de dorpen wil sluiten
biedt volgens ons kansen.

Maar dan moeten we wel nu al stil
durven te staan bij de toekomst van
onze kerkgebouwen. Hoe staat het met
het gebruik? Wat betekent het kerkgebouw voor de bewoners en gebruikers?
Wat zal hun bijdrage, niet alleen financieel, zijn? En hoe ziet de toekomst
eruit? Waarom worden kerken niet half
gebruikt voor huisvesting? Waarom zou
een gemeentelijke accommodatie niet
(deels) in een kerk kunnen worden
gebouwd?

Indonesisch Restaurant
Bintang

Er zijn legio voorbeelden van
verantwoorde al dan niet gedeeltelijke
herbestemmingen van kerkgebouwen. Wat heeft dat te maken met de
toekomst van onze dorpen, en wie zal
daar, op welk moment, over mogen
beslissen? Meer vragen dan antwoorden, waar ook de politiek zich eens
over zou kunnen bezinnen.
Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

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.)

uw brommobieldealer in de regio
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl
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Bespreking Poll week 31

Het is goed dat de treinomroep genderneutraal wordt
Een groot deel van de stemmers (70 procent) op onze poll van twee
weken geleden was het roerend eens met onze stelling ‘Het is goed
dat de treinomroep genderneutraal wordt’. De NS maakte vorige week
bekend dat zij treinreizigers met ingang van december genderneutraal
aan gaat spreken in een omroepbericht. Dus geen ‘dames en heren’
meer, maar ‘beste reizigers’. LHBTI-organisaties (lesbisch, homoseksueel,

biseksueel, transgender, interseksueel) pleiten al langer voor een
genderneutralere wereld, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt.
30 procent van de stemmers is het hier echter niet mee eens. Zij vragen
zich bijvoorbeeld af hoever we hier in moeten gaan, omdat maar een
klein aantal mensen zich genderneutraal noemt. Moet je daarvoor alles
aan gaan passen?

Stimuleer mensen om in eigen gemeente te werken
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Bijna 38 procent van de inwoners in de gemeente Horst aan de Maas, woont
én werkt binnen de gemeente, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Toch zijn veel
mensen dus werkzaam buiten de gemeente.
Wat de afstand tussen thuis en werk betreft, woont de gemiddelde werkende
uit Horst aan de Maas iets dichterbij dan de Nederlander. Met een gemiddelde
afstand van 22 kilometer zit Horst aan de Maas echter niet ver af van het landelijke gemiddelde van 22,6 kilometer.
Het zou goed zijn als de gemeente hier actiever beleid op voert: hoe meer

mensen in eigen gemeente werken, hoe beter voor het leefklimaat. Het is
milieuvriendelijker, omdat ze geen kilometers hoeven te rijden om naar hun
werk te gaan.
Daarentegen kun je ook denken dat we vooral moeten focussen op het laten
huisvesten van mensen in Horst aan de Maas: wat maakt het uit als ze ergens
anders werken? Als ze hier maar wonen en de dorpen zo leefbaar houden. En in
een landelijke gemeente als Horst aan de Maas moet je toch wel de auto in om
naar je werk te komen.
Stimuleer mensen om in eigen gemeente te werken. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 32) > Zonder recreatiebad hoef ik geen nieuw zwembad > eens 69% oneens 31%

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

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!

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.mens-en-relatie.nl

www.peetenmobiel.nl

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

De Nederlandse Expert Groep is een sterke retailorganisatie met circa 140 speciaalzaken in home-elektronica.
De zelfstandige ondernemers zijn met hun winkels aangesloten bij Expert en werken volgens een succesvolle
formule die steunt op de formulepijlers: Beste Service, Persoonlijk Advies en Vertrouwd Dichtbij.
Speciaalzaken met een sterke mix van A-merken productaanbod, concurrerende prijsstelling, uitstekende
service en promotionele activiteiten en vakkundige en vriendelijke medewerkers. Om de service en dienstverlening
te faciliteren zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

VERKOPER

Nieuw - Nieuw - Nieuw

Schotel HETE kip met
friet of aardappels
salade of appelmoes
en saus na keuze van
€ 9,00 voor € 7,50

voor 38 uur per week (M/V)

Wie zoeken we?

Wat bieden we?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verkoper, het liefst met
ervaring in de branche, maar als je een BBL opleiding volgt, dan
kan je ook solliciteren, die zich thuis voelt in de elektronica en
specifiek witgoed. Je bent verantwoordelijk voor de witgoed
afdeling wat betreft presentatie, beschikbaarheid assortiment en
prijzen. Klant contact, ook telefonisch, onderhouden bij offertes,
orders en after sales. Je plaatst bestellingen bij leveranciers,
verwerkt onze webwinkel orders en maakt deze verzendklaar.
Je voert gesprekken met vertegenwoordigers waarbij
assortiment en inkoop aan de orde komen. Goederen ontvangst
controleren en orders checken en leveringsafspraken maken
met klanten. Je gaat indien nodig mee met het bezorgen van
Witgoed apparatuur. Je bent representatief, servicegericht,
klantvriendelijk, je hebt een commerciële instelling en vindt het
leuk om in een team te werken en resultaat te boeken.

Wij bieden je een prima salaris met uitstekende
arbeidsvoorwaarden. We geven je de kans
om door te groeien. We bieden je diverse
opleidingsmogelijkheden, zodat je een Expert
kunt worden in je vakgebied.
Maar het allerbelangrijkste is, dat je bij ons een
goede werksfeer vindt, waar je je snel thuis zult
voelen. Kortom Expert Coenders te Horst is een
winkel waar het leuk werken is.

Interesse?
Stuur een brief met je motivatie en je CV naar
Expert Coenders, Kerkstraat 11, 5961 GC Horst
of stuur een email naar emiel@expertcoenders.nl
voor informatie ga naar Expert Coenders

WWW.EXPERT.NL

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

Burgeroorlog
Zo ongeveer een jaar
geleden bevond ik me rond deze
tijd op een voor mij uitzonderlijke plek. In een bos, op een
boomstam rond een kampvuur,
aan de rand van een paar
loopgraven. Notitieblokje in de
hand en terwijl de rook in mijn
ogen prikte, vliegen om me
heen zwermden en ik uit alle
macht probeerde netjes in een
jurkje te zitten op die boomstam
(hoe doe je dat in godsnaam?)
interviewde ik een aantal
soldaten van het 6th Alabama
Volunteer Corps. Oja, het was het
jaar 1861 en de Amerikaanse
Burgeroorlog was aan de gang.
In Meterik.
Het was natuurlijk niet de
echte Amerikaanse
Burgeroorlog, maar het Western
Weekend van Davy Crockett.
En geen echte soldaten, maar
leden van een re-enactment
groep. “Experimentele archeologie”, noemen ze het zelf, maar
eigenlijk is het gewoon soldaatje
spelen in het bos. Maar dan met
hele dure kleding en attributen.
Die mannen, gek genoeg waren
er maar weinig vrouwen, slapen
zelfs in de loopgraven.
Of ik ook een kopje zelf
gebrande koffie lustte? Of
misschien wat snuiftabak? Ik heb
vriendelijk bedankt. Wel was ik
gefascineerd door hun verhaal
en de manier waarop ze zich tot
op het absurde inleefden in een
vroegere periode. Jezelf drie
dagen lang helemaal afsluiten
van de werkelijkheid is eigenlijk
best wel knap en niet eens zo’n
slecht idee. Maar daar zoek ik
dan liever toch een wat andere
manier voor.
Dit jaar zijn ze er weer,
re-enactmentgroep Mars.
Dit keer beelden ze de Battle of
the Second Manassas uit. Als je
van spektakel houdt, is het zeker
een bezoekje waard. Plan daarna
niets anders, want je gaat
stinken als een gek van al die
rook. Kleine tip.

14

gasthoofdredacteur

17
08

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: Nard Reijnders.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Nard Reijnders
GEBOORTEDATUM

05-09-1951
WOONPLAATS

Broekhuizenvorst
C.V.

NLD

o.a. muzikant en componist

Muzikant Nard Reijnders (65) werd
geboren in Venlo. De muzikale duizendpoot
volgde opleidingen aan het Conservatorium
van Maastricht en het Conservatorium van
Rotterdam. Hij trad in zijn muzikale carrière
onder andere al op met Freek de Jonge,
Jaap van Zweden en Liesbeth List. Ook heeft
hij veel samengewerkt met Herman van
Veen, wat hem in concertzalen over de hele
wereld bracht. In 2009 werd Nard benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
onder andere vanwege zijn inzet voor
amateurmuziekgezelschappen uit de
gemeente. Hij is onder andere initiator
van het lokale muziekinitiatief Klassiek op
Locatie. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen
bedrijf, Nard Reijnders Music. Hij woont in
Broekhuizenvorst.

<<<Nard<<<<<<<<Reijnders<<<<<<<05-09-1951<<<<<<<<Broekhuizenvorst<<<

GEPLUKT Sjoerd van Loo

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.

Wie in Broekhuizen wel eens neerstrijkt op het terras van strandpaviljoen Hoëg in Broekhuizen kent hem zeker. Sjoerd van Loo (21) is daar
iedere zomer in de zaak van zijn ouders te vinden om pilsjes te tappen, ijscoupes te bereiden en koffie te serveren. Sjoerd niet gespot in Broekhuizen? Dan is hij misschien handboogschieten in Tienray of helpt hij op één van de kermissen in de buurt. Deze week wordt hij geplukt.
Sjoerd woont bij zijn ouders Stef en Annelies
in Broekhuizen. Een fijn dorp om in te wonen vertelt hij, zittend op een barkruk in het strandpaviljoen. “Maar eigenlijk weet ik niet beter, want hier
heb ik mijn hele leven al gewoond”, vertelt hij.
Hij ging naar basisschool De Peelhorst in Horst,
een school voor speciaal onderwijs. Sjoerd werd
21 jaar geleden veel te vroeg geboren en liep bij
zijn geboorte zuurstofgebrek op. “Ondanks dat hij
beperkingen heeft, is hij, zeker de laatste jaren,
heel erg vooruit gegaan en is hij ontzettend zelfstandig”, vertelt zijn vader. Na de basisschool ging
Sjoerd naar het Wildveld in Venlo, voor praktijkonderwijs. “Eerst deed ik de richting economie,
bijvoorbeeld om winkelmedewerker te worden.
Maar het laatste jaar ging ik me meer verdiepen
in horeca, dat vond ik leuker.”
Die horeca-opleiding kwam goed van

pas, want tegenwoordig is Sjoerd zowel als
afwashulp en in de keuken te vinden van het
Maashotel in Broekhuizen, als bij strandpaviljoen
Hoëg. “Ik werk drie dagen in de week bij het
Maasthotel. Het liefste ben ik bezig met dingen
maken, bijvoorbeeld broodjes of koekjes. Bij het
strandpaviljoen doe ik ook van alles. Ik sta in de
keuken, maak ijscoupes en breng drankjes rond.”
Ondanks zijn beenprothese voelt hij zich hierbij
geen moment onzeker. “Ik heb pas twee keer
iets laten vallen”, vertelt hij trots. “Maar toen heb
je wel meteen een heel dienblad over iemand
heen gegooid”, voegt zijn moeder lachend toe.
Stef: “Iedereen uit de omgeving kent Sjoerd van
het strandpaviljoen. Hij is een soort van bb’er,
een bekende Broekhuizenaar.” Het werken in
de horeca bevalt Sjoerd heel goed. “Gelukkig
maar”, zegt hij. “Want werk moet wel leuk zijn,

anders houd je het niet vol.” Familie Van Loo
heeft het strandpaviljoen inmiddels zo’n vijf jaar.
Annelies: “Het was een beetje een gok of Sjoerd
het wel leuk zou vinden om hier te werken,
maar het was meteen al een hele goede match.
We zouden de tent nu eigenlijk bijna helemaal
aan hem over kunnen laten.”

Hij is een bb’er;
Bekende Broekhuizenaar
Als Sjoerd niet aan het werk is, dan gaat hij
graag op de fiets naar Tienray om te handboogschieten. Moeilijk? Voor hem al lang niet meer,
Sjoerd doet het al acht jaar. “Eerst speelde ik ook
wedstrijden, maar nu doe ik het vooral voor de
lol en de gezelligheid.” Zijn andere grote hobby
is de kermis. Jaren geleden tijdens de kermis van

HALLO
Column
’s Ochtends na het openslaan van
de krant zoek ik als eerste de
columns. Ben benieuwd of het
geschrift me emotioneert, wakker
schudt, boos of wijzer maakt.
Een goeie columnist verstaat de
kunst om uit vele tekstuele vaatjes te
tappen, vaak voorzien van een vette
knipoog, een korreltje zout en goed
taalgebruik. En dit alles binnen de
aangegeven kaders van aantal
woorden.
Hoera; ik mag vrij fantaseren
gedurende 200 woorden. Aan de slag,
ik heb er tenslotte al 76 verbruikt,
tenminste als een getal ook daartoe
behoort. Ik vraag me af of onze politici,
zowel plaatselijk als landelijk, nog
steeds helemaal in dienst staan van de
kiezer: “voor volk en vaderland”?
Of is een deel van hun activiteiten
gericht op het onderzoeken van
wachtgelden, pensioenen en lucratieve
baantjes na het uitzitten van de soms
ingekorte rit? Landelijke voorbeelden
kenden we al, maar wat te denken van
Venray en Roermond. Is er verschil
tussen vrouwen en mannen in deze?
Bij het voetbal wel; nog wel. We konden al tattoos, pittige overtredingen,
protesten, oranje en blauwe schoenen
zien. Zelfs een matig uitgevoerde spuug
of schwalbe (lesje Rijkaard/Robben)
diende zich aan. Binnen 10 jaar staan
de vrouwen op alle gebied hun
mannetje, inclusief shirtje ruilen,
geschoren kapsels, extreme
transferbedragen en knokpartijen!
Snel iets over Rieu, tenslotte ik ben
musicus. Is hij wel de grote promotor
van de klassieke muziek? Rosamunde,
Mexican Trumpets, Una paloma Blanca
trekken duizenden mensen naar
Maastricht. Mag hopen dat George
Baker zijn omzet ziet groeien;
weet zeker dat dát aan het
Concertgebouw-orkest voorbij ging.
Had nog twaalf onderwerpen willen
bespreken, ben al vér over de 200
woorden. Vraag me af tot welk woord
deze column wordt afgedrukt.
Het ga u goed! Nard Reijnders

Broekhuizen ontmoette hij Huub, een kermisexploitant uit Zuid-Limburg en ze werden meteen
dikke vrienden. “Als hij in de buurt staat op een
kermis, dan ga ik hem altijd helpen. Hij heeft verschillende attracties zoals een carrousel en kraampjes waar je kunt balgooien of eendjes vangen.
Het liefste help ik bij de balgooikraam. Daar ben
je het meest met de mensen bezig.” Deze zomer
was en is Sjoerd dus vaak te vinden op de kermissen in de buurt. Maar ook op het terras, niet te
vergeten. Vaak terwijl hij aan het werk is, maar
zeker ook in zijn vrije tijd. “Met mijn vrienden en
een lekkere ijscoupe”, lacht hij.
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Vakantietip

Vakantie is
meer dan zon,
zee en strand
”Ik ben niet van de vakanties die de meest exotische plekjes aandoen. Europa
heeft mijn voorkeur, waarbij vooral Italië en Frankrijk favoriet zijn. De mooie natuur,
het heerlijke eten en vooral de prachtige dorpjes en stadjes met kerken en kastelen.
Verbazingwekkend hoe deze bouwwerken de tand des tijds hebben doorstaan.
Hier geldt: de restauratie van toen is het toeristische succes van nu.
Als we hebben besloten waar en wanneer,
speur ik naar alles wat die buurt te bieden heeft.
En daarbij beperk ik me niet tot de historische
gebouwen. Ik wil weten wat er aan musea is, klein
en groot, en wat er aan podiumkunsten te zien en
te beluisteren valt.
Het is onvoorstelbaar wat je in Italië en Frankrijk
aan optredens tegenkomt. Vaak tegen schappelijke
prijzen en soms gewoon tegen een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld het behoud van de 15e of
16e-eeuwse kapel. Ook de heen- en terugreis kan
uitnodigen tot een overnachting. Een paar jaar
geleden, we kwamen terug van Italië, was een
theaterfestival in Mulhouse (Frankrijk) de reden
voor een tussenstop van twee dagen. Tjonge jonge,
wat een gebeuren: op elk plein, park en in het
voetgangersgebied waren ontelbare voorstellingen.
Sommige optredens waren eenpersoons en andere
voorstellingen werden gespeeld met vele personen, waarbij indrukwekkende hoge bouwwerken
niet werden geschuwd. Experimenteel, met humor,
acrobatisch of muzikaal. Mocht je ’n keer in de buurt
zijn, bezoek dan Mulhouse (in juli). Tenminste een
hele dag, en neem dan ook een kijkje in Colmar.
Slenter door dit sfeervolle stadje met de vele prach-

tig gerestaureerde vakwerkhuizen
of stap in een bootje en bekijk de
stad vanaf het water.
Het meest onverwachte
museum zagen we in Vinci, een
piepklein stadje in Toscane. Geboorteplek
van Leonardo da Vinci, een ongelooflijk genie.
Het kleine museum toont hoe Leonardo zijn
onderzeeërs, vliegtuigen en allerlei andere
uitvindingen schetste, ontwierp, bouwde en
testte. Hier ligt niet de nadruk op zijn geniale
schilderkunst en is vandaar veel relaxter
dan in Florence of Milaan. Overal in Italië
en Frankrijk zijn concerten en festivals: jazz
en klassieke muziek. Eén van onze favoriete
steden werd de studentenstad Bologna. In de
zomermaanden kun je hier dagelijks genieten
van jazz, symfonische concerten, opera’s en
kamermuziek, gespeeld door wereldtoppers of
studenten.
Voor ons bestaat er geen vakantie zonder
een behoorlijke portie kunst of cultuur. Een
museum, festival, concert of een kapel met
fresco’s is de onontbeerlijke aanvulling van het
prachtige landschap, het eten en de zon.”

Over politiek
bedrijven
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in het achterhoofd, wil gasthoofdredacteur Nard Reijnders politieke partijen van Horst aan de Maas en politicoloog Arno Korsten enkele
prikkelende stellingen voorleggen. Kan een politicus bijvoorbeeld onafhankelijk zijn? En wat vinden de partijen van het idee van een districtenstelsel?
Gubbels van D66 zijn drijfveer. Zijn partijgenoot
Jim Weijs vult aan: “Het feit dat je raadslid bent
kan een positief effect hebben bij het zoeken
van werk, maar raadlidmaatschap is iets dat je
doet uit overtuiging om je in te zetten voor de
Stelling 1
samenleving en niet om een opstap te maken
Wie in de gemeenteraad wordt gekozen,
naar het bedrijfsleven.” Ook SP Horst aan de
dient deze periode af te maken
Maas geeft aan dat dit absoluut niet wenselijk
Fractievoorzitter Jos Gubbels van D66 vindt
is. “Het komt de objectiviteit van een politicus
dat politici inderdaad hun raadsperiode af moeten maken. “Maar wie kan er tegenwoordig nog niet ten goede.” CDA Horst aan de Maas stelt
daarnaast dat politiek werk juist een belemmevier jaar vooruit kijken?” Roy Bouten van PvdA
voegt toe: “De intentie moet er zijn om je terring kan vormen in het bedrijfsleven. “Je hebt je
ingezet voor een politieke kleur, dat kan ook in
mijn af te maken, maar je persoonlijke omstandigheden moeten dat wel toelaten. Raadlidschap je nadeel werken.”
is een passie, maar het is niet je hoofdinkomen.
Voor een Tweede Kamerlid vind ik dat anders.”
Stelling 3
Bram Hendrix van Essentie is het grotendeels
Voor een politicus is het moeilijk
met Bouten eens. “Bij Essentie hanteren we een onafhankelijk te zijn
simpele volgorde. Thuis en gezin staan op één,
CDA erkent dat de invloed van buitenaf
daarna komt je werk en dan de gemeenteraad.
steeds groter wordt voor politici. “Actiegroepen
Daarna pas andere hobby’s.”
of belangenverenigingen kunnen de druk
opvoeren, waardoor het lastiger wordt om als
Stelling 2
politicus onafhankelijk te blijven.” Bouten van
Politiek is steeds meer een opstapje
PvdA vermoedt dat politici juist steeds autonovoor het bedrijfsleven
mer worden. “Kijk maar naar de vele Tweede
Met deze stelling zijn de politieke partijen
Kamerleden die uit een fractie stappen en zelf
het grotendeels oneens. Idealisme is voor Jos
verder gaan.” Ook Hendrix van Essentie geeft aan
Gasthoofdredacteur Nard Reijnders legde de
vijf politieke partijen uit de gemeenteraad van
Horst aan de Maas ieder vier stellingen voor.

dat het niet moeilijk is om onafhankelijk te zijn
als politicus. “Iedere politicus kan dat. Maar om
iets te bereiken moet je ook op zoek naar draagvlak, steun en uiteindelijk een meerderheid.”
Stelling 4
Er moet een districtenstelsel komen
Gasthoofdredacteur Reijnders vraagt zich af
of er niet gekozen moet worden in een districtenstelsel, waarbij afgevaardigden worden
gekozen per district. De fracties uit de gemeenteraad van Horst aan de Maas zien hier weinig
heil in. “Je stemt bij een districtenstelsel te veel
op personen. Maar mensen komen en gaan en
uitgangspunten van een partij staan voor lange
tijd”, aldus Gubbels van D66.
Ook voor de SP hoeft het partijenstelsel niet
zo nodig overboord. “Je stemt op standpunten
die jij belangrijk vindt en niet per se op een
bepaald persoon. Politiek is geen populariteitswedstrijd, maar een serieuze zaak.” Toch heeft
een districtenstelsel ook goede kanten, vindt
het CDA. “Binnen het CDA willen we kandidaten
uit alle kernen van de gemeente zich vertegenwoordigd voelen. In wezen werken we dus
met een soort van districtenstelsel binnen onze
plaatselijke partij.”

Reijnders baseerde zijn stellingen onder
andere op een uitspraak van oud-politicus
Jan Terlouw, die onlangs pleitte voor een
districtenstelsel in plaats van een partijenstelsel. Reijnders: “Als lid van een partij ligt het
gevaar op de loer dat men zich aanpast aan de
leiders, wellicht om aanspraak te maken op een
verkiesbare plek. Bovendien, volgens Terlouw
is de politiek zo ingewikkeld dat een eensluidend standpunt in de partij in vaak onmogelijk
is. Het autonome en creatieve denken wordt
geremd, juist datgene dat nu zo hard nodig is.”
Zijn vermoeden legde hij ook voor aan
politicoloog Arno Korsten. Deze onderstreept,
net als Terlouw, het belang van politici die
durven voor de muziek uit te lopen en sneller
problemen opsporen. Korsten: “Politici lopen
alsmaar achter. Of de oude ideologische
schema’s, de bestaande indeling van politieke partijen, nog voldoen is zeer de vraag.”
Korsten haalt het thema ‘voltooid leven’
aan, waarover de meningen van politici in
de Tweede Kamer dwars door de bestaande
politieke partijen lopen. “Waar de ideologie aan
betekenis verliest, zal meer gepraat moeten
worden om het eens te worden. Ook in Horst
aan de Maas.”

16

sport

17
08

Danslessen bij Roll for fun

‘Met rolstoeldansen dicht bij mensen komen’
Dansen is altijd haar passie geweest. Sabrina van den Bekerom (38) uit Horst is geboren met een open rug.
Vanaf haar vijfde zat ze op ballet, op haar vijftiende belandde ze in een rolstoel. Toch bleef haar passie voor
dansen: op haar zeventiende is ze begonnen met rolstoeldansen. In Blitterswijck danst ze één keer in de week
bij Roll for fun.

Bij rolstoeldansen zijn er net als
bij gewone dansen verschillende
genres en stijlen. Zo wordt er niet
alleen ballroom gedanst maar is er ook
freestyle, showdance, Latin of groepsdans. De sport maakt het voor iedereen
mogelijk om te dansen. In wedstrijden
wordt er onderscheid gemaakt tussen
mensen die naast hun onderlichaambeperking ook een bovenlichaambeperking hebben en mensen die alleen
een onderlichaambeperking hebben.
“Dit onderscheid wordt gemaakt vanwege de danstechnieken”, legt Els uit.
“Met normaal dansen span je je buikspieren aan om vanuit daar de energie
naar je gehele lichaam te verspreiden.
Bij rolstoeldansen verspreid je deze
energie vooral naar je bovenlichaam en
je handen.”

Wij zoeken juist de
mogelijkheden op

Sabrina is inmiddels instructeur
assistent van Els Kusters (65) uit Leunen,
die rolstoeldansinstructeur is bij Roll for
fun. “Rolstoeldansen is een nog steeds
onbekende sport waar veel mensen niet

van weten wat ze zich ervan moeten
voorstellen. Ze denken vaak dat mensen
met een beperking in een dansgroep bij
elkaar komen om gek te doen en dit
dansen te noemen”, vertelt Sabrina.

Sevenummer deed
mee aan Ironman
Maastricht
Thijs Pauwels uit Sevenum deed begin augustus mee aan de thriatlon
Ironman in Maastricht. In 11 uur, 7 minuten en 42 seconden zwom hij
3,8 kilometer in de Maas, fietste hij 180 kilometer door heuvelachtig
gebied in Zuid-Limburg en België en liep hij een marathonafstand (42,2
kilometer) door de binnenstad van Maastricht en over de Sint Pietersberg.

“Ironman verliep goed. Voor mij
als personal trainer en hardlooptrainer
was het dus een uitdaging om een
trainingsschema te maken. In een
Ironman gebeurt meestal wel iets.
Je weet van tevoren nooit wat je
lichaam gaat doen als je meer dan
8 uur sport, want dat heb je nooit

kunnen trainen”, vertelt Thijs.
“Het parcours was zwaar, want er
zaten veel hoogtemeters in het
fietsparcours en het was ook pittig om
te hardlopen op de klinkers door
Maastricht. Door support van familie,
vrienden, collega’s en de Peelrunners
was het toch een groot feest.”

Els knikt bevestigend. “Mensen denken
vaak dat het gaat om wat getrek en
geduw aan iemand in een rolstoel,
terwijl rolstoeldansen net als bij gewoon
dansen vanuit twee kanten komt.”

Bij dansvereniging Roll for fun
wordt echter geen onderscheid
gemaakt. “Natuurlijk vraag ik mensen
wel om aan te geven wanneer zij
iets niet kunnen, maar bij ons ligt de
nadruk niet op de beperking. We zoeken juist de mogelijkheden van de
beperking op in plaats van dat we ons
focussen op de dingen die niet mogelijk
zijn”, licht Els toe. “Zo werken we
bijvoorbeeld met hulpstokken bij dansers met een halfzijdige verlamming.
Of dansen we met een rolstoelduwer
als een danser niet in staat is zelf zijn
rolstoel te bedienen” “Daar komt ook
nog bij dat je in iedere rolstoel kan

dansen. Elektrisch of een dansrolstoel,
beperking of geen beperking, dansen is
altijd mogelijk”, vult Sabrina aan.

Voor het eerst in
lange tijd gedanst
Het mooie aan rolstoeldansen is
volgens Sabrina en Els de mogelijkheid om emotioneel dicht bij mensen
te kunnen komen. “Muziek kan zoveel
herinneringen oproepen en dans speelt
daarop in. Laatst waren we bij stichting
De Zonnebloem voor een demonstratie.
In het publiek zat een echtpaar dat
altijd samen gedanst heeft. Helaas
belandde de echtgenoot in een rolstoel
en zijn ze gestopt met dansen. We hebben hen de dansvloer op gehaald en
voor het eerst in lange tijd hebben ze
weer gedanst. Dat is zo ontzettend
mooi, dat iets wat eerst voor onmogelijk werd gehouden nu mogelijk wordt.”
Roll for fun is een dansvereniging
voor mensen met een lichamelijke
beperking en valt onder stichting
BES Meerlo. Er wordt wekelijks op
donderdagavond gedanst in
Blitterswijck. Onder leiding van Els
Kusters en Sabrina van den Bekerom
worden danslessen voor mensen in
een rolstoel en met rollator gegeven.
Ze organiseren diverse demonstraties en proeflessen op evenementen.
Het motto van de vereniging is dat je
veel meer kunt met een beperking dan
je denkt. “Dansen in een rolstoel is
helemaal niet moeilijk”, vertelt Sabrina.
“Je moet alleen wel uitkijken dat je niet
over iemands tenen rijdt.”

WK Masters

HZPC-lid Dennis Brouwers
behaalt brons
Dennis Brouwers van zwemvereniging HZPC-Horst heeft dinsdag 15 augustus een bronzen medaille gewonnen.
Deze verdiende hij bij de 200 meter rugcrawl op de Wereldkampioenschappen Masters in de leeftijdscategorie 35-39 jaar.

Het WK Masters wordt gehouden
in Boedapest, Hongarije. Op het WK
verschijnen zwemmers in leeftijdscategorieën boven de 25 jaar. HZPC-Horst
spreekt van een spannende race.
“Dennis startte de eerste baan rustig
en eindigde in een goed opgebouwde

race uiteindelijk als tweede in zijn
serie met een tijd van 2:18.88.
De serie daarvoor ging iemand met
de winst vandoor en zodoende haalde
hij een prachtige prestatie: derde
van de wereld.” Brouwers is zelf
tevreden over zijn bronzen medaille.

“Je probeert altijd het best mogelijke
resultaat te halen, en dat is mij wel
gelukt,” vertelt hij. Ook in de toekomst
gaat hij nog voor het beste resultaat.
“Het wordt alleen kijken of je nog mee
kunt, het moet nog in het plaatje
passen.”
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15 VRAGEN

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

Naam:
Woonplaats:
Leeftijd:
School:

Maxime Baur
Horst
17 jaar
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag nog leren hoe je mooie
foto’s moet maken. Dit wil ik nog leren
omdat ik denk dat als je heel mooi
foto’s kan maken je bepaalde dingen
en herinneringen dan nog beter kan
vastleggen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor 25 jaar kiezen, omdat
ik dan als het goed is klaar ben met
mijn studie. Ook ga je dan richting een
vaste baan en ga je bijvoorbeeld een
huis kopen. In mijn ogen begint dan
het echte leven pas. Jong zijn vind ik
ook heel erg leuk, maar ouder zijn lijkt
me ook heel fijn.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik 17 jaar werd had ik eigenlijk

niks gepland voor mijn verjaardag,
want al mijn vriendinnen konden niet.
Tenminste, dit zeiden ze. Ik had besloten om daarom maar uit te gaan met
een vriendin en we waren ons aan het
klaarmaken bij haar thuis. We gingen
nog even langs mijn huis om mijn
spullen op te halen. Toen ik thuis aan
kwam stond mijn hele huis vol met
mijn vriendinnen, ze hadden dus een
surprise party voor me georganiseerd.
Het feit dat ze dat voor mij over hebben bezorgt me nog steeds kippenvel.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Indonesië, want mijn oma is daar
geboren. Mijn oma vertelt mij altijd
verhalen en laat foto’s zien, hierdoor
heb ik een sterkte connectie met dit
land. Ik ben er nog nooit geweest,
maar volgend jaar na mijn examens ga
ik een maand naar Indonesië samen
met mijn oma.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Waarschijnlijk iets in de richting van

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
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Maxime Baur

‘gestructureerde chaos’, omdat mijn
leven echt een chaos is. Toch heb ik
wel bepaalde regeltjes en rituelen
waardoor mijn leven wel een bepaalde
structuur heeft. Alleen ben ik wel de
enige die dit allemaal snapt.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Toen ik 5 jaar was ging ik ooit uit eten
met mijn familie. Samen met mijn oma
heb ik toen Escargot besteld. Deze vond
ik toen heel erg lekker. Zo lekker zelfs
dat ik ze nog een keer bestelde toen
ik met mijn ouders uiteten was. Ik heb
toen letterlijk als 5-jarig meisje slakken
besteld. Dit verhaal krijg ik nog steeds
erg vaak te horen.
Wat is je favoriete hobby?
Zingen en hockeyen zijn zeker mijn
favorieten hobby’s. Ik heb al vaker
gezongen met evenementen in het
dorp en ik hockey zeker al 13 jaar.
Waar ben je verslaafd aan?
Mijn telefoon en laptop denk ik.
Aan alles waar internet op zit en
waarmee ik met andere mensen kan
communiceren ben ik wel verslaafd.

Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Mijn stijl is denk ik casual chic.
Bloesjes en sneakers draag ik veel,
of bijvoorbeeld een losse trui en dan
met nette schoenen. Mijn kledingstijl
begint wel steeds meer op die van
mijn moeder te lijken, ik leen echt
heel erg veel van haar.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefste ga ik wat met vrienden
doen. Soms gaan we uit en anders zitten we gezellig bij elkaar wat drankjes
te doen. Als ik niks met mijn vrienden
kan doen zit ik graag op de bank een
filmpje te kijken.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik hecht de meeste waarde aan beloftes nakomen, loyaliteit en eerlijkheid.
Als dit niet gaat binnen een vriendschap dan is het voor mij als snel
klaar.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Dat ik een camping altijd zou verkiezen
boven een hotel. Veel mensen zouden
dit echt niet van mij verwachten,
omdat ik vaak best netjes overkom.
Toch vind ik vies worden alles behalve
erg en vind ik een camping veel gezelliger.
Optimist, pessimist of realist?
Pessimistische realist, omdat ik altijd
heel erg realistisch ben ingesteld
en dingen ook zie hoe ze zijn. Als er
een probleem is benadruk ik toch
heel veel het probleem en blijf ik
hier ook in hangen. Ik moet wel zeggen dat als ik met mijn vriendinnen
ben ik ook heel erg optimistisch kan
zijn.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Een kinderprogramma heb ik niet
echt, want ik kijk echt bijna geen tv
meer. Van Disney films kan ik wel nog
heel erg genieten. Toen Finding Dory
net uit was heb ik deze ook gekeken
en deze vond ik toen ook heel erg
leuk.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een combinatie van een hond en een
kat. Ik kan heel erg trouw zijn en
actief, maar ook heel erg lui en net
doen waar ik zelf zin in heb.

Zonfobie
Jaja. Dit is mijn eerste
column die ik schrijf vanuit
het buitenland. Op 8 augustus
vertrok ik veel te enthousiast
naar Boedapest om een hele
week daar te gaan
festivallen.
Ook al is Sziget niet het
duurste festival en Hongarije
niet het duurste land, kozen we
toch het goedkoopste vervoermiddel voor onze reis: de bus.
Niet wetende dat we elke 3 uur
wakker zouden worden, omdat
iedereen de benen wilde
strekken. Maarja, dit moet je dan
ook maar accepteren als gierige
Nederlander.
Naast gierigheid is een
andere typisch Nederlandse
eigenschap me ook opgevallen:
zeuren over het weer. Hier doe ik
trouwens overduidelijk aan mee.
Het is nu dag 3 en het is hier
elke dag 37 graden geweest.
Als in Nederland het kwik boven
de 22 graden stijgt, verbrand ik
al binnen 10 minuten in de zon.
Daarom blijf ik met 30 graden
graag binnen. Niet alleen
verschroei ik binnen no-time in
dit soort tropische temperaturen,
maar ik word er ook nog eens
enorm sloom van. Toch is binnen
blijven helaas geen optie hier,
want dan wordt je badend in je
eigen zweet wakker. Ik zal dus
maar mijn lichtelijke zonfobie
moeten gaan overwinnen om
niet aan te bakken in de tent en
mijn favoriete artiesten te zien.
Gelukkig ben ik hier trouwens
niet de enige hittezeurder want
90 procent van de festivalgangers hier is Nederlands. Het
voordeel daarvan is dan weer
wel dat er veel goede
Nederlandse bands op af komen,
zoals Chef’Special en De Staat.
Ik zou graag nog de hele
HALLO volschrijven over alle
artiesten en mijn ervaring op
Sziget, maar voor nu houd ik het
hier even bij. Macklemore speelt
zo meteen en die mag ik niet
missen.
Liefs,
Anke
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Optreden
linedancegroep
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 20 augustus
weer verschillende activiteiten voor kinderen en volwassenen.
Voor kinderen wordt de traditionele veilingklok gedemonstreerd. Ook
kunnen ze zich vermaken met oude
spelen en een museumspeurtocht.
Naast de activiteiten voor kinderen is
in het museum de smederij in bedrijf
en vindt er een optreden plaats van
een linedancegroep.

Setovera pakt in 2018 uit
met nieuw toneelstuk
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum bestaat volgend jaar 40 jaar. Ter ere van dit jubileum pakt ze groots uit
met een toneelvoorstelling in manege D’n Umswing in Kronenberg. Op 29 september 2018 zal het speciaal voor hen
geschreven stuk in première gaan. Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het stuk inmiddels gestart.

Verder is de wisselexpositie
‘Onderweg, van karrenspoor tot A73’
nog altijd te bekijken.
Het museum is geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De activiteiten
beginnen vanaf 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

Kennedymarsfeesten
Melderslo staat van vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus weer in het
teken van de jaarlijkse Kennedymarsfeesten.
Een scène uit de voorstelling ’Peelgoden’ uit 2013

Stressed tijdens het open podium
van vorig jaar
De feesten beginnen vrijdag
18 augustus om 18.30 uur met een
rommelmarkt. Vanaf 21.00 uur vindt
een open podium plaats. De rockers van
Redial Default, poprockband Thursday’s
Coming en poprock-coverband Stressed
uit Lottum en Horst staan op het
podium. Tussen de optredens door vindt
een goederen- en dienstenveiling
plaats. Zaterdagochtend om 05.00 uur
beginnen de wandelaars aan de
Kennedymars. De kortere wandeltochten
van 10, 25 en 40 kilometer starten later
die ochtend. De fietstochten van 70 en
40 kilometer vertrekken vanaf 09.00
uur. De minimars voor ongeoefende
wandelaars en jeugd begint zaterdag
om 12.00 uur. Deze groepen lopen 10
kilometer. Ook X-lopers kunnen
meenemen aan deze mars.

Gedurende de dag wordt het
feest opgeluisterd met livemuziek.
Zo treden joekskapel Mekkeluk Zât, dj
Martijn en djembégroep Cozy Ngoma
zaterdagmiddag op. Zaterdag vanaf
17.00 uur zorgen dj’s Willy en Big Fun
voor muzikale omlijsting, tot 01.00
uur. Wandelaars van de Kennedymars
moeten vóór 01.00 uur op zondagnacht binnen zijn gekomen.
Inschrijven voor de wandeltochten kan nog tot en met donderdag
17 augustus. Voor de fietstochten
kan dat op de dag zelf bij de tent in
het centrum van Melderslo. Het is
de laatste keer dat de Kennedymars
in augustus plaatsvindt. Volgend
jaar wordt het evenement naar juni
verplaatst om meer vrijwilligers én
wandelaars te trekken.

Veertig jaar geleden besloot een
aantal oud-prinsen van carnavalsvereniging Dun Ezelskop in Sevenum dat ze
een toneelclub wilden oprichten. In
1978 zochten zij leden bij elkaar en
ontstond Setovera. De toneelvereniging
speelde 25 jaar lang onder leiding van
regisseur Pierre Driessen één droeg
keer per jaar een avondvullend stuk op
in de toenmalige Wingerd in Sevenum.
Met het naderen van het twintigjarige
bestaan ontstond het idee om het
jubileum van de toneelvereniging te
vieren met een groots toneelstuk.
In 1998 speelde Setovera haar eerste
jubileumproductie genaamd ‘Verstoteling’ in een tuinbouwloods. Omdat het
jubileumstuk ontzettend goed werd
ontvangen door het publiek, besloten
ze iedere vijf jaar een grote voorstelling
op locatie neer te zetten.
Voor deze jubileumstukken kwamen zij in aanraking met schrijver

Louis Boonen uit België. Hij schreef de
toneelstukken voor de vereniging in
2003, 2008 en 2013. Voor de opvoering
van 2018 heeft Setovera in Erik Vink
een nieuwe schrijver gevonden. Na een
brainstormsessie hebben ze gekozen
om het stuk van 2018 in de jaren 60 te
laten afspelen.
Eén van de leden van de vereniging kwam in contact met Erik Vink.
“Erik kreeg de opdracht om een stuk
te schrijven waarin alle leden een rol
kregen, het stuk te laten plaatsvinden
in de jaren 60 en ook de tegenstelling
van de verschillende tijden te laten
zien”, vertelt Layla Camps-Adriaanssen,
voorzitter van Setovera. “Om het
stuk te schrijven heeft Erik eerst een
verhaallijn bedacht en is vervolgens
met Sevenummers in gesprek gegaan
over hoe Sevenum was in de jaren
60. Zo heeft hij bijvoorbeeld contact
gehad met de eerste bezoekers van OJC

Walhalla om een beter beeld te krijgen
van de sfeer die daar hing. We willen
het stuk zoveel mogelijk waarheidsgetrouw krijgen, maar om het compleet
naar de waarheid te doen, is niet
mogelijk. We willen natuurlijk ook dat
er een beetje actie en pit in het stuk
zit.”
Erik Vink is momenteel bezig om
samen met Karen Buwalda, regisseur
van de toneelgroep, de laatste puntjes
op de i te zetten. Op 29 november
worden de rollen verdeeld en wordt
de naam van het stuk bekendgemaakt. De groep gaat vanaf dan één
keer per week repeteren en vanaf
augustus volgend jaar twee keer
per week. De voorstelling gaat op
29 september 2018 in première in
manege D’n Umswing in Kronenberg
en is in de maanden september en
oktober op verschillende avonden te
bezoeken.

De Vrienden van Hof te Berkel
vragen uw medewerking.
De vrienden van Hof te Berkel waarderen het dat spullen bij haar ter
verkoop aangeboden worden. Spullen die echter niet meer bruikbaar/
verkoopbaar zijn bij voorkeur via de gemeentereiniging af laten voeren.
Ook kleding, schoenen en gordijnen behoren niet tot ons assortiment.
Een vriendelijk verzoek spullen alleen aanbieden tijdens openingsuren en
wel op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en
zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
Wilt u spullen op laten halen dan graag even bellen met 06-33082201,
andere telefoonnummers s.v.p. niet meer gebruiken.
De Vrienden van Hof te Berkel

Mariafeesten in Tienray
De jaarlijkse Mariafeesten in Tienray vinden dit jaar plaats van zondag 13 tot en met zondag
20 augustus. Er worden diverse festiviteiten georganiseerd in de bedevaartsplaats, waaronder
het Plechtig Marialof in de kerk van Tienray, gevolgd door een sacramentsprocessie. Op dinsdag
15 augustus was er een rozenkransgebed bij de Lourdesgrot in het dorp, met een heilige mis en een
lichtprocessie. Op zaterdag 19 augustus is er de bedevaartsviering met medewerking van de parochies
Blitterswijck, Castenray en Wanssum. De Mariafeesten worden op zondag 20 augustus om 10.30 uur
afgesloten met de Bedevaartsviering met medewerking van de parochie Meerlo.
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Boeren, burgers en buitenlui

Staatsie 1866 in route
Open Monumentendag
Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 en zondag 10 september. Duizenden monumenten,
waaronder Staatsie 1866 in Hegelsom, openen hun deuren voor bezoekers.

Harmoniefeesten
Horst
De Harmoniefeesten vinden in het weekend van vrijdag 25, zaterdag
26 en zondag 27 augustus weer plaats in het centrum van Horst. De feesten
kennen dit jaar naast vertrouwde elementen als de braderie en de kindermarkt enkele nieuwe ingrediënten.
De Harmoniefeesten worden georganiseerd door de Koninklijke Harmonie
van Horst. Op vrijdag 25 augustus
vanaf 14.00 uur vindt een braderie
plaats, maar de officiële opening is om
17.30 uur met een optreden van de
Reulsberger Muzikanten en de band
Burmingham. Op zaterdagmiddag
vanaf 14.00 uur strijden vriendenclubs,
personeelsverenigingen en andere
sportverenigingen om de bokaal bij het
buikschuiven. Vanaf 20.00 uur spelen
de bands Otherwise en Pigtail.
Op zondag organiseren de Vrienden

van de Harmonie de Kindermarkt.
Om 09.00 uur gaan de poorten open.
Nieuw is dat onder de bezoekers een
tv verloot wordt. Op het plein kan ook
taart gegeten worden, gebakken door
leden van de Koninklijke Harmonie.
Vanaf 10.30 uur treden een keur van
artiesten op tijdens Horst Muzikaal
Totaal. Achtereenvolgens betreden
Jac Hanssen, Bram & Carmen, Reverb,
J-Microphone, Herriot, The Stanley
Smokes, Mylk en Predilection het
podium. Mylk presenteert haar nieuwe
album Rough Riders & Underdogs.

Het thema van Open Monumentendag 2017 is ‘Boeren, burgers en
buitenlui’. De nadruk ligt hiermee
sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele
relaties.

Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen
met een rondtrekkend bestaan, en
het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.
Er worden oude foto’s tentoon-

gesteld bij Staatsie 1866 en bezoekers
kunnen een rondleiding krijgen in de
Bed & Breakfast.
De openingstijden zijn op zaterdag
van 09.00 tot 16.00 uur en op zondag
van 09.00 tot 17.00 uur.

Onze vestiging Euroveen in Grubbenvorst is gespecialiseerd in het produceren
en vervoeren van champignon dekaarde en teeltsubstraten voor de professionele
tuinbouw. Om een optimale kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen
beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten en een team van
gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.
Jarenlange ervaring,
moderne productie-

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij op zoek naar enthousiaste, flexibele personen voor de functie van:

De re-enacters in actie tijdens
het westernweekend vorig jaar

faciliteiten en drang naar
perfectionisme zorgen

Shovelmachinist (full-time)

Westernweekend in
Meterik

ervoor dat BVB Substrates

In deze functie verricht je in een team van zes mensen allerlei werkzaamheden

voorop loopt in het vak.

zoals het opslaan van grondstoffen, het samenstellen van substraten en het

Een betrouwbare partner

laden van vrachtwagens, ondersteund door moderne machines.

Het terrein van schietvereniging Davy Crockett aan de Bergsteeg in
Meterik staat weer in het teken van hun jaarlijkse westernweekend.
Vanaf woensdag leven deelnemers op en om de schietbaan als cowboys.
Ook zijn er optredens.
Koffie wordt gezet op een vuurtje en er wordt geslapen in een tipi.
De deelnemers lopen rond in kleding
uit die tijd en schieten met zwartkruitwapens: dit is het western weekend
van Davy Crockett. Er zijn schietwedstrijden en wordt een cowboy action
shoot gehouden. Op zondag wordt een
wedstrijd houtblokken schieten georganiseerd.
Ook dit jaar is een groep re-enacters
aanwezig, die ditmaal de tweede ‘Battle
of Manassas’ nabootsen. Er wordt
geschoten met losse flodders en de

acteurs laten zien hoe het er in die
tijd aan toe ging. Ook hier is publiek
welkom. Zij voeren op diverse tijden op
vrijdag, zaterdag en zondag een strijd
op. Ook de muziek is in stijl: vrijdag spelen De Wieners hun rock ’n roll met hilbilly- en country-invloeden. Op zaterdag
19 augustus staat de band Beef Jerky op
het podium. Zij spelen stevige country
rock. Het westernweekend begon op
woensdag 16 augustus om 14.00 uur
en duurt tot zondagmiddag 20 augustus
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.davycrockett.nl

met specialisaties in uiteenlopende markten zoals

Voor deze functie zoeken we een flexibel iemand met ervaring op een laadschop

professionele glastuinbouw,

en affiniteit met machines. Je hebt gevoel voor techniek en bent vaardig in de

natuurlijk en stedelijk groen,

omgang met geautomatiseerde systemen.

hobbysector, champignonen fruitteelt.

Heb je interesse in deze uitdagende functie met uitstekende arbeids-

Bij BVB Substrates wordt

voorwaarden, in een innovatieve organisatie? Graag ontvangen wij dan uiterlijk

alleen het beste substraat

1 september a.s., je sollicitatiebrief met een overzicht van je opleiding(en) en

geproduceerd. Geleverd

je werkervaring.

volgens afspraak op de
juiste plaats en tijd.

Je sollicitatie kun je richten aan de heer H. Spreuwenberg.

Dat is wat wij noemen een

Voor meer informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.

succesvolle basis voor groei.

BVB Substrates | Euroveen B.V.
www.bvb-substrates.nl

Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
E-mail: vacature@bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth
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Agenda t/m 24 augustus 2017
do
17
08

vr
18
08

Zomermarkt

Western Weekend met livemuziek

Optreden linedancegroep

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Organisatie: schietvereniging Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg Meterik

Tijd: 11.00 uur
Locatie: museum De Locht Melderslo

Livemuziek

When love meets Light

Western Weekend

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 17.00-00.00 uur
Organisatie: stichting Sister’s Diary
Locatie: Dagstrand Kasteelse Bossen Horst

Organisatie: schietvereniging Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg Meterik

Western Weekend met livemuziek

Optreden Snappin Turtles

Festival WaaRomney

Organisatie: schietvereniging Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg Meterik

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: loods Speulhofsbaan Meterik

Kennedymarsfeesten –
vlooienmarkt en open podium

Nachtvlinderinventarisatie

Zomerpodium: Optreden King B

Tijd: 22.00-00.00 uur
Locatie: natuureducatiecentrum Aan de Drift America

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: stichting Melderslose Kennedy Mars
Locatie: feesttent centrum Melderslo

za
19
08

Kennedymarsfeesten –
fiets- en wandeltochten
Tijd: 05.00 uur
Organisatie: stichting Melderslose Kennedy Mars
Locatie: start feesttent centrum Melderslo

zo
20
08

Koelie Cup
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: RKSV Wittenhorst en VVV-Venlo
Locatie: Sportpark ter Horst, Horst

Pulse Miniorentoernooi

Wandeling met natuurgids

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: RKSV Wittenhorst en VVV-Venlo
Locatie: Sportpark ter Horst, Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Cambrinus

King B op
zomerpodium
De band King B staat op zondag 20 augustus op het zomerpodium van
café Cambrinus in Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.
King B bestaat uit muzikanten
uit bands van André Hazes en
Margriet Eshuijs en speelt bluesmuziek. Drummer Mark Eshuis begeleidde een keur aan artiesten
waaronder de Margriet Eshuijs Band
en Motel Westcoast. Toetsenist Co
Vergouwen is net als Mark Eshuis
vaste muzikant in de Margriet Eshuijs

ma
21
08

Jako-voetbaldagen
(t/m vrijdag 25 augustus)

di
22
08

Lees-doe bijeenkomst

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: SportEvents4Kids en Sparta ‘18
Locatie: Sportpark ’t Spansel Sevenum

Tijd: 09.00-11.30 uur
Locatie: Biblionu Horst

Festival WaaRomney
in Meterik
In Meterik wordt op zondagmiddag 20 augustus een festival georganiseerd in een oude romneyloods aan de
Speulhofsbaan. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers er allerlei kunstobjecten bekijken en kopen en
luisteren naar muziek.

Band. Gitarist Jan Buis kunnen
mensen herkennen als bandleider
van André Hazes en van Hollywood
Boulevard, maar hij trad ook in
andere bezettingen op in vele
radio- en tv-programma’s. Bassist
Jan van Olffen is een bassist, die ook
baste bij onder andere Sympho
Classics en Kayak.

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl

De romneyloods, een loods in de
vorm van een liggende halve cilinder,
staat leeg. “Dat wil zeggen: tot
21 augustus, vanaf die dag wordt ze
geschikt gemaakt voor de productie
van pallets. Waarom zou je dan niet
op zondag 20 augustus een éénmiddags mini kunstfestivalletje in en
rondom de loods organiseren? Nu het
nog kan, ook al zitten er tussen het
ontstaan van het idee en de uitvoering
ervan slechts tien dagen?” aldus de
organisatie.

Van lichtobjecten tot verhalen en
van houten beelden tot billboards,
op WaaRomney kunnen bezoekers
het allemaal tegenkomen. Men kan
er onder meer terecht voor tekenen schilderkunst, video, sculpturen,
installaties, fotografie, muziek en
performance. De deelnemers zijn
Sanne en Toon Aben uit Tienray en
Broekhuizenvorst, Safia Boulghalgh uit
Melderslo, Jan Duijf uit Horst, Guus van
Enckevort uit Sevenum, Jeu van
Helden uit Hegelsom, Floor Hermans

uit Meerlo, Wil Huijs-Roeffen uit
Horst, Jan Janssen uit Hegelsom, Erik
van Maarschalkerwaard uit Tienray,
Wim Moorman uit Meterik, Geert
van den Munckhof uit Horst, Anita
Meijers uit Horst, Helmie van de
Riet uit Hegelsom, Harm Rutten uit
Geijsteren, Frank Schijven uit Melderslo,
Piet Siebers uit Oirlo, Micky Verhaeg
uit Horst en Ivonne Voigt uit Venray.
Parkeren kan bij het tegenover de loods
gelegen café Ôs Kruuspunt, waar ook
schilderijen te zien en te koop zijn.

17
08

Medische Religie
zorg

service 21

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

Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 12.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
18 t/m 24 augustus 2017
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04

Heilige mis

112

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

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

Lottum

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

woensdag
		

Rozenkrans

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo
17.30

Swolgen
10.30
19.00

HALLO voordeelpas

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

18.00

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

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

Into Beauty

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen
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

IJssalon
De Zeuten Inval

10% korting op een zonnebril

Eetcafé Ald Vors

Priesternoodnummer

10% korting op een diner
voor 2 personen

Camps Optiek

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

De Schuilplaats

Hostellerie De Maasduinen

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Die 2 Brüder von Venlo

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

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

ANBISE

E 1 korting op jam

Sevenum

zondag
		

CampZone is het grootste gaming event van Nederland dat wordt gehouden in de zomervakantie.
De camping voor gamers is sinds vrijdag 11 augustus neergestreken op het evenemententerrein in
Kronenberg. Tot en met maandag 21 augustus kunnen deelnemers meedoen met gezamenlijke
activiteiten zoals gamen, kamperen en outdoor activiteiten.

09.00

Meerlo

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Elf dagen gamen

Deelnemers

Verloskundige zorg

Alarmnummer

19.15

Grubbenvorst

zaterdag

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

10.30

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
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Tummers
13 55
9 ’’
cm

Enthousiast, gastvrij & betrouwbaa r!

GRATIS BEZORGD!

Wasmachine
FSCR80417
t"
t,(
tUQN
tUI4FOTF5FDIOPMPHJF
TFMFDUFFSUBVUPNBUJTDIEF
NFFTUPQUJNBMFJOTUFMMJOHFO

499,-

4K

ULTRA HD

395,-

ULTRA HD TV / KD55XD8599

GRATIS BEZORGD!

tJODI DN t6MUSB)%,t4NBSU57
t)[t)%3WPPSFFOHSPPUEZOBNJTDICFSFJL

1299,-

995,-

Ontdek onze
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EBHFOQFSXFFLHFPQFOE
(SBUJTMFWFSJOHEPPSPO[F
FJHFOCF[PSHEJFOTU
EBHFOOJFUHPFE HFME
UFSVHHBSBOUJF

Nieuw!
Nu ook in

#JKOBKBBSFSWBSJOH BMUJKE
EFTLVOEJHBEWJFTPQNBBU

Horst!

&JHFOSFQBSBUJFEJFOTU

HORST
TEGELEN

PANNINGEN
HEYTHUYSEN

ROERMOND
ECHT

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en d

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

