
actief eten en drinken natuur shoppen eropuit kunst & cultuur

ZOMER 
IN HORST AAN DE MAAS
De leukste uitjes en evenementen op een rij - Gratis vakantiekrant 2019



0302

Rubriekenoverzicht
eten en drinken

natuur

actief

kunst & cultuur

shoppen

eropuit

Genieten van een 
gastronomisch diner 
in een restaurant of 
gezellig bijkletsen 
onder het genot van 
een goed glas wijn of 
lekker pilsje. 
In Horst aan de Maas 
zijn tal van leuke 
restaurants en cafés. 
Vergeet niet de 
lokale specialiteiten, 
zoals blauwe bessen of 
aardbeien te proeven.

De natuur is in 
Horst aan de Maas 
alom aanwezig, maar 
vooral zeer divers. 
Van de oevers 
van de Maas tot 
de Peelgebieden 
in Griendtsveen 
en alles wat daar 
tussenin zit. 

Voor een actieve 
 vakantie is Horst aan 
de Maas de juiste plek. 
Huur een fiets, ga met 
de huifkar mee, speel 
een potje boerengolf, 
ga behendig over 
de waterskibaan, 
neem een frisse duik of 
trek de wandelschoenen 
aan en verken één van 
de vele wandelroutes 
in Horst aan de Maas.

De gemeente Horst aan 
de Maas is jong.  
Het samenvoegen van 
een aantal gemeenten 
bracht verenigingen 
samen en zorgde ook 
dat de gemeente werd 
versterkt met een groot 
aantal musea. Het is 
leuk om in Horst aan de 
Maas kunst en cultuur 
te snuiven.

Shoppen in Horst aan  
de Maas is gezellig.  
In de hele gemeente 
zijn allerlei authentieke 
winkelgelegenheden. 
Wekelijks zijn er markten 
in Horst en Sevenum. 
In Horst aan de Maas 
is een groot aanbod 
van voedingsmiddelen 
tot luxe goederen. 
Een groot voordeel: 
overal gratis parkeren 
(met parkeerschijf).

Voor jong en oud is er 
veel te doen in Horst 
aan de Maas. De jeugd 
leeft zich uit in de 
speeltuin of één van 
de attractieparken 
en samen neem je 
de auto voor een rit 
langs één van de vele 
bezienswaardigheden in 
Horst aan de Maas.

Wij zijn 

iedere zondag 

geopend van 

10.00-17.00 uur
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De Ambachtelijke
Keuken
rundvleessalade
Bak t.w.v. € 2.35

• Bij besteding van € 25,- aan
boodschappen (m.u.v. wettelijk 
niet toegestane artikelen)

Gratis parkerenOpeningstijden
ma - wo 8.00 - 20.00
do - vr 8.00 -  21.00
za 8.00 - 20.00
zo 10.00 -  17.00

Geldig tot 31 december 2019

Wethouder Eric Beurskens:

Gastvrijheid
zit in de genen

Een hele krant vol met toeristische tips en informatie waar u deze zomer in Horst aan de Maas (en omstreken) plezierig kunt verblijven. Als wethouder met toerisme in 
zijn portefeuille juich ik een dergelijk initiatief uiteraard van ganser harte toe. Elke keer weer indrukwekkend om te zien hoeveel toeristische activiteit er in Horst aan 
de Maas is. Niet vreemd, want Horst aan de Maas heeft gastvrijheid in de genen zitten. 

Van oudsher is het een plek waar bezoekers ‘van 
nature’ welkom worden geheten. Welkom worden 
geheten door mensen die er al langer – en niet 
zomaar!- wonen en werken. En uiteraard welkom 
worden geheten door de toeristische ondernemers die 
zich er hebben gevestigd. Ook niet ‘zomaar’!  
Zij, als geen ander, zien de potentie en het karakter 
van het gebied. De veelzijdigheid van wat er op 
toeristisch vlak allemaal te doen en mogelijk is. 
De schoonheid ervan in al zijn variëteit. Van de Peel, 
de Maas en de natuur daartussen. 

Daar genieten we als inwoners elke dag van. En als 
goede gastheer laten we daar met liefde ook anderen 
van meegenieten. Want inwoners en toeristisch onder-

nemers weten als geen ander waar de mooie plekjes in 
Horst aan de Maas zijn. Dat maakt dat zij dé ambassa-
deurs bij uitstek zijn om de pareltjes in onze gemeente 
te promoten. Dat zijn er zoveel, dat je ook als inwoner 
soms nog wel verrassingen tegenkomt! Ik zou dan ook 
iedereen willen oproepen om die ambassadeursrol op 
te pakken. Laat anderen weten hoe mooi onze ge-
meente is en dat het er goed toeven is!

Zoals gezegd, gastvrijheid zit bij ons in de genen. 
Ik zie het telkens weer. De gedrevenheid bij kleine, al 
langer bestaande of beginnende toeristische onder-
nemers doet in niets onder voor die van de grotere 
spelers op de toeristische markt. Men is trots op wat 
men doet. En steeds meer zie ik dat men elkaar weet te 

vinden om elkaar te versterken. Met als gezamenlijke 
doel om nog meer bezoekers een warm en gastvrij 
onthaal te bieden in onze gemeente. In de zomer, maar 
als het aan mij ligt, ook in de lente, herfst en winter. 
Misschien ook een Winterkrant in december?

Eric Beurskens
Wethouder Horst aan de Maas
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Kunstsnuiven aan de Maas
Bezoek de Hemel op Aarde: de Sint-Lambertuskerk
Het rijksmonument Sint-Lambertuskerk in Horst staat 
op een plaats waar al meer dan 1000 jaar christelijke 
rituelen hebben plaatsgevonden. 

Het indrukwekkende bakstenen godshuis heeft diverse 
 bijzondere architectonische details en monumentale 
glas-in-loodvensters. Haar religieus erfgoed met prachtige 
heiligenbeelden en liturgische gebruiksvoorwerpen vormt 
één van de meest bijzondere kerkinventarissen van 
Nederland met grote kunsthistorische betekenis. Kortom, 
de Sint-Lambertuskerk mag en moet gezien worden.

Openingstijden: dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur, woensdag/
donderdag/zaterdag/zondag van 14.00 tot 16.30 uur. 
Op afspraak worden ook rondleidingen gegeven. 
Contactpersoon is Jacques Kelleners, 077 398 53 49. 
Voor meer informatie: www.kerkschattenhorst.nl

Over de kerk en haar schatten is een zeer fraai boekwerk 
verschenen, getiteld De Hemel op Aarde. Het is voor 29,95 
euro verkrijgbaar in de kerk zelf en bij de lokale Bruna.

Sint-Lambertuskerk, Sint-Lambertusplein 16, 5961 EW Horst

De informatie- en expositieruimtes in het hoofdge-
bouw De Kamphut geven de bezoeker een beeld van 
het zware leven van de Peelarbeiders tijdens de turf-
winning en de ontginning van de Peel (1850-1950).

De schuur herbergt allerlei gebruiksvoorwerpen en  
handgereedschappen, die werden gebruikt voor de  
turfwinning, alsmede een keukeninterieur en een histori-
sche ‘kledinglijn’. In een glazen bak wordt het proces van 
veenvorming in beeld gebracht: het Peelprofiel. Op het 
buitenterrein bevinden zich onder andere een turfput, 

schaapskooi en plaggenhutten, de primitieve onderko-
mens van de vroegere peelbewoners zoals de legen-
darische Rowwen Hèze. Afgelopen jaar is er een open 
veldschuur gebouwd, waarin diverse werktuigen ten-
toongesteld staan. Het Peelmuseum is tot 31 oktober 
elke woensdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur geopend en op afspraak te bezoeken. Kijk voor meer 
informatie op www.peelmuseum.nl of bel 06 20 70 21 73.

Peelmuseum America,
Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America

In het oudste deel van het museum (de boerderij)
krijgen bezoekers een goed beeld van wonen en
werken op het platteland in Noord-Limburg in de
periode 1880-1950. 

Een rondgang leidt onder andere langs de woonkeuken, 
de ’beste’ kamer met bedstee en het opkamertje. Ook is 
een winkel- en ambachtenstraatje ingericht. Daarnaast 
zijn er afzonderlijke, modern ingerichte paviljoens met 
informatie over de teelt van asperges, champignons en 
ontwikkelingen binnen de glastuinbouw. 

Bijzonder interessant zijn ook de replica’s van een mid-
deleeuwse boerderij en een kapel in romaanse stijl.  
Naast de vaste expositie zijn er wisselexposities over 
uiteenlopende onderwerpen. Elke zondagmiddag  
speciale activiteiten en demonstraties, ook voor kinderen. 
Daarnaast zijn er in de zomervakantie van maandag t/m 
vrijdag elke dag extra kinderactiviteiten. 
Openingstijden: april-nov alle dagen 10.00-17.00 uur.  
Nov-april: wo/za/zo van 10.00-17.00 uur. Voor meer infor-
matie kijk op www.museumdelocht.nl of bel 077 398 73 20.
Museum De Locht Broekhuizerdijk 16d, 5962 NM Melderslo

Over de schreef gaan, de duimschroeven aandraaien 
en te kijk staan. Alledaagse uitdrukkingen die al 
eeuwenoud zijn. Ze hebben te maken met hoe er in 
vroegere tijden met verdachten en veroordeelden 
werd omgegaan.

De expositie ’Straffen door de eeuwen heen’ laat op  
aansprekende wijze het rechtssysteem vóór en in de  
middeleeuwen en tot aan de Franse tijd zien. Welke mar-
telingen en straffen stond een verdachte in vroeger tijden 
te wachten? Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. 

Een bekentenis was belangrijker dan de waarheid.
Deze expositie is onderdeel van de openstelling op elke 
eerste zondag van de maand tot en met september van 
14.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze openstelling bedraagt 
de entree 3 euro voor volwassenen en jongeren vanaf 
13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis.
Ook te reserveren voor groepen op andere tijdstippen. 
Voor meer informatie www.kasteelhuysterhorst.nl, 
06 16 96 99 13 of expositie@kasteelhuysterhorst.nl 

Kasteel Huys ter Horst, Kasteellaan 2, 5961 BW, Horst

In Museum de Kantfabriek in Horst is tot en met 
zondag 25 augustus het tweede deel van het  
drieluik ‘10’ te zien: ‘Technieken die stoffen  
bewerken en verwerken’. 

De prachtige stukken uit het depot, gecombineerd met 
recente werken van meer dan 30 textielkunstenaars, 
tonen de vele borduur- en andere handwerktechnieken 
als een schoolvoorbeeld van menselijke creativiteit 
en vakmanschap. Geduld, precisie, verbeelding en 
materiaalkennis zijn eigenschappen en vaardigheden 

die in de werken te herkennen zijn. Vanaf 8 september tot 
en met 29 december 2019 is de derde tentoonstelling van 
‘10’ te zien: ‘Van object tot verzameling, van verzameling 
naar object’. Naast onze eigen verzamelingen zijn er 
ook textiele collecties van anderen te bewonderen, zoals 
knopen, kindermutsjes, handwerkgereedschap, Leporello 
boekjes en zijdjes. Verder worden werken tentoongesteld 
van textielkunstenaars die verzamelingen hebben 
gebruikt in hun creaties. 
Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8, 5961 GP Horst
www.museumdekantfabriek.nl

Peelmuseum America: het zware turfwinningsleven 

Museum De Locht: informatiecentrum voor asperges, champignons, glastuinbouw en plattelandsleven

Kasteel Huys ter Horst; straffen door de eeuwen heen

Museum de Kantfabriek: Jubileumtentoonstelling ‘10’

Foto: Minke van de Zande

Wandel- en fietsroutes
door Horst aan de Maas
Blauwebessenfietsroute 35 km Blauwe bessen zien, ruiken en proeven

Ruiter- en menroutes door Horst aan de Maas 140 km Ontdek de mooiste plekjes te paard

Rozenpad Lottum 6,6 km Wandelen tussen de rozenvelden

Maasgaard project 35 km Wandelen van Horst naar Tienray langs de Groote Molenbeek
Waterschap Limburg heeft 3,6 kilometer van de in totaal 35 kilometer lange Groote Molenbeek opnieuw ingericht. De herinrichting start bij de Tienrayseweg in Horst 
en loopt door tot de spoorlijn Nijmegen-Venlo in Tienray. Het doel is ‘natuurlijk beekherstel’, dit houdt onder andere in dat vissen weer ongehinderd de beek kunnen 
opzwemmen, de waterpeilen weer natuurlijker worden en er meer variatie ontstaat in de beek qua flora en fauna. 

Langs de beek is een voet-fietspad aangelegd, een 
parkeerplaats en een kanovoorziening, zodat iedereen 
kan genieten van een natuurlijk gezonde Groote 
Molenbeek. Als u wandelt, fietst of kanoot dan merkt 
u dat de beek een veel vriendelijker uiterlijk heeft 
gekregen. 
Er zijn onder andere stuwen verwijderd zodat de beek 
weer natuurlijk kan slingeren door het landschap. 

En na bijvoorbeeld zo’n mooie wandeling is het goed 
toeven op een terras in Tienray of in Horst. Of u neemt 
de picknickmand mee en eet heerlijk aan een van de 
picknicktafels langs de Groote Molenbeek. De nieuwe 
route is een aanrader voor jong en oud!

De Groote Molenbeek Horst is één van de 13 projecten 
die onder het uitvoeringsprogramma De Maasgaard 

vallen. Andere projecten zijn onder andere Aan de Drift in 
America (www.aandedrift.nl) en het Zwarte Plak-project: 
11 kilometer bewegwijzerde wandel- en fietspaden 
verbinden de Mariapeel, Griendtsveen, America, Park de 
Peelbergen, het Peelmuseum en de Schadijkse Bossen 
met elkaar. In dit gebied voel je de cultuurhistorische 
en archeologische waarde van de omgeving 
(onderduiklocatie WO II en de paraboolduin).

Wethouder Eric Beurskens: “Met de opening van dit rou-
tenetwerk voor paardenliefhebbers kunnen onze eigen 
inwoners en hun paarden mooie routes maken in hun 
eigen achtertuin. En biedt het bezoekers aan ons gebied 
een inkijkje in onze mooie omgeving vanaf de paarden-
rug. Kortom een hele mooie aanwinst voor onze vrije-
tijdsbesteding en een versterking voor het imago van 
‘Limburg paardenregio van Nederland’.” 

In totaal zijn er eind 2020 ruim 650 kilometer aan 
knooppuntenroutes voor ruiters en menners in Noord-
Limburg. 
Er zijn nog geen kaarten beschikbaar, maar de routes zijn 
via de routeplanner op www.routebureaulimburg.nl  
digitaal te bekijken en te plannen. Tijdens uw tocht 
komt u langs de mooiste plekjes en paard-vriendelijke 
terrassen. 

Leer alles over de roos in het kenniscentrum  
De Rozenhof met haar Toprozentuin (bij knooppunt 12). 
De Rozenhof vormt het beginpunt van de route.  
Parkeren kan op de Markt in het centrum van het dorp. 
Rozen vormen het decor in het centrum van het dorp. 
De route leidt vervolgens via verharde én onverharde 
wegen langs rozenkwekers en velden vol rijen rozen 
in alle denkbare kleuren. Ook passeren wandelaars de 
Houthuizer molen, die is opgebouwd door vele vrijwilli-
gers. De molen is gratis te bezoeken. Het Rozenpad biedt 
een schitterend uitzicht op de onmiskenbare Noord-Lim-
burgse natuur met haar Maas en het veer richting Lomm. 

Met het fietsvoetgangersveer tussen Lottum en Arcen 
laten bezoekers zich overzetten naar het centrum van Ar-
cen en weer terug. Ze kunnen daarnaast ook een bezoek 
brengen aan de Rosaria en rozentuincentra.  
Naast het Rozenpad kunnen wandelaars ook kiezen voor 
de iets langere route Rozenpad Superieur. 

Wie liever fietst, kan de Rozenroute volgen. Fietsen zijn 
hiervoor te huur bij rijwielspeciaalzaak Ger Kellenaers. 
En krijgt u niet genoeg van rozen en de omgeving? 
Dan kunt u nog altijd overnachten op onder andere  
vakantieverblijf De Rozenhorst in Lottum.

Sinds april kunnen ruiters en menners naar hartenlust paardrijden in Horst aan de Maas. In het voorjaar is 
140 kilometer aan ruiter- en menroutes aangelegd. De routes zijn samen met lokale ruiters en menners, 
de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond en terreineigenaren ontwikkeld en nemen u mee langs de 
mooiste plekjes van de gemeente. 

In de omgeving van rozendorp Lottum loopt het 6,6 kilometer lange Rozenpad. De route maakt deel uit van 
het Knopenlopen Horst aan de Maas en biedt een unieke kijk op de koningin van de bloemen. Lottum geniet 
internationale bekendheid als hét rozendorp. 

De blauwebessenroute is uitermate geschikt voor recreatieve fietsers die van afwisseling houden. In een 
route van zo’n 35 kilometer leidt de route door verschillende dorpen en natuurgebieden, maar legt de nadruk 
op de koningin van de bessen: de blauwe bes. 

De blauwebessenroute leidt over verharde wegen en 
start bij de kerk in Broekhuizenvorst of bij Open-
luchtmuseum De Locht in Melderslo. Centraal staat de 
blauwe bes die in agrarisch Melderslo de laatste jaren 
een opmars heeft gemaakt. Deze streek is het concen-
tratiegebied voor de blauwe bes in Nederland. 
De route leidt langs verschillende blauwebessentelers 
en velden met bessenstruiken. In de zomer hangen 
de struiken vol met dieppaarsgekleurde bessen. In het 
najaar krijgen de struiken prachtige herfstkleuren. 
Onderweg komen fietsers bijzondere bezienswaardig-

heden tegen. In kasteelpark Ter Horst is de ruïne van 
Huys ter Horst te zien. Ook natuurgebied Het Schuit-
water wordt aangedaan. Op een relatief klein opper-
vlak zijn hier heidevelden, moerassen, waterplassen, 
grasland en bossen te bewonderen. 

Zowel in Broekhuizen als bij de Kasteelse Bossen zijn 
horecagelegenheden langs de route. Bij Blue Berrie Hill 
in Broekhuizen kunnen bezoekers blauwe bessen  
proeven en zelf plukken.
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FEEL
GOOD
STORE

DAMES- EN HERENMODE

Pastoor Vullinghsstraat 21  |  5975 AP Sevenum  |  077-3744370  |  ditfeelgoodstore.nl

D!T is zomer!

Wat is de nieuwe modekleur? Dat is altijd weer spannend... De kleurenbijbel 
Pantone heeft living coral uitgeroepen tot dé tint van deze zomer! De meeste 
mensen zeggen daar overigens gewoon koraalrood tegen.

Kleur je zomer!
Boscafé het Maasdal

Tienrayseweg 10 B
5961 NL Horst
077-3970334

www.boscafehetmaasdal.nl

Boscafé ’t Rimpelt
Rimpelt 31

5851 EK Aff erden
0485-531400

www.boscafehetrimpelt.nl

Tapas - A la carte - Lunch
Speciaalbier & Wijn - High beer

High wine - High tea

Dorperpeelweg 15,
5966 PM America
handjegezond.nl

KOM GENIETEN VAN ONZE
BLAUWE BESSEN,
LEKKERNIJEN EN 
PRODUCTEN
van 1 juli t/m 31 augustus
dagelijks geopend
van 09.00 tot 18.00 uur

TERRAS
WINKEL

En niet alleen koraal, maar het 
hele scala aan roodtinten komt 
voorbij. Van felrood dat naar de 
Spaanse fiësta’s doet verlangen tot 
een prachtig roze-oranje. Kleur is 
sowieso het sleutelwoord dit seizoen. 
Ook citroengeel, lila en neon komen 
veelvuldig voorbij, heerlijk zomers. 
Schrikt neon je iets af? Combineer het 
met tegenhangers als camel en wit 
en het wordt plots heel draagbaar. 
Voor de dames is de kleding dit 
voorjaar lekker zwierig. Denk aan 
lange wikkeljurken, die je taille mooi 
benadrukken, en rokken met een 
wijde pasvorm, stiekem afgekeken 

uit Scandinavië. Ook zo’n fijn fashion 
item is de kimono, die steeds vaker in 
het modebeeld opduikt. Hij is speels, 
luchtig en houdt je toch een beetje 
warm op een zomeravond. Dit voorjaar 
halen we het Ibiza-stijltje gewoon naar 
Nederland! Combineer de bohemien 
mode met hippe cowboylaarsjes of 
(grove) sneakers voor een stoere 
touch. Voor een elegante look kies 
je voor Romeinse sandaaltjes of 
sleehakken. Je maakt je Ibiza outfit 
af met kleine, dunne kralenkettingen 
en een met rotan verwerkte riem of 
hoed. Een trend die we zowel bij de 
dames als heren terug zien is luchtig 

linnen. In jurken en tops, leuk op zo’n 
zwierige rok, voor haar en in broeken 
en colberts voor hem. Bang dat het 
materiaal kreukt? Tegenwoordig 
wordt het vaak geproduceerd in 
combinatie met katoen, wel zo 
fijn. Net als bij de dames zie je de 
wijdere pasvormen ook bij de heren 
terug. Pantalons en jeans worden 
steeds losser gedragen. De pantalon 
is sowieso een hit deze zomer, 
ook in korte variant. Draag deze 
stijlvolle broek met sneakers: de 
combinatie van stoere streetwear met 
Scandinavische mode is een schot in 
de roos. Het minimalistische design 
uit het hoge noorden wint nog steeds 
aan populariteit. Een musthave voor 

de mannen zijn hemden met korte 
mouwen. Van streep tot Hawaii 
print, die laatste afgekeken uit de 
jaren 70. Voor de durfallen mogen 
verschillende patronen ook met 
elkaar gecombineerd worden: draag 
een geruit colbert eens met een 
geprint hemd. Op naar een vrolijke 
en stijlvolle zomer! 
(Bron: Jansen-Noy)

Modetrends 2019

Mgr. Aertstraat 3A
Swolgen
Tel. 0478 82 04 20
info@bejber.nl
www.bejber.nl
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Lo Solé 
ambachtelijk IJs,  
Lunch & Diner

Eetcafé  
Bej Ber

Lo Solé biedt een uitgebreid aanbod 
ambachtelijk bereid Italiaans ijs uit 
eigen keuken en een gevarieerde 
lunch- en dinerkaart.

Lo Solé ligt in hartje Sevenum. Gasten 
kunnen terecht voor ambachtelijk bereid 
ijs uit eigen keuken, koffie met gebak of 
een uitgebreide lunch of maaltijd.  
Lo Solé beschikt over een sfeervol,  
zonnig terras dat plaats biedt aan  
ongeveer 80 gasten. Binnen zijn ook 
zo’n 80 zitplaatsen beschikbaar. Voor de 
kleinste gasten is er een leuke kinder-
speelhoek en een speciale kinderme-
nukaart. Tevens beschikt Lo Solé over 
een feestzaal waar feesten en partijen 
compleet worden verzorgd tot ongeveer 
80 gasten. Ook lunchen of dineren voor 
grotere gezelschappen behoort hierbij 
tot de mogelijkheden. In het zomersei-
zoen is Lo Solé dagelijks geopend.

Lunchen, dineren & borrelen in een 
huiselijke sfeer. Eetcafé Bej Ber heeft 
een groot aanbod luxe belegde 
broodjes en een toegankelijke diner- 
en borrelkaart. 

Wij verrassen u graag met een van onze 
huisgemaakte soepen, verse pizza’s, 
burgers, spiesen, schnitzels of salades. 
Dit wordt met veel plezier voor u  
bereid! Op ons terras en in ons café 
kunt u naast heerlijk eten ook genieten 
van één van de speciaalbieren, lekkere  
wijntjes en speciaal voor u bereide 
cocktails. Maandelijks organiseren wij 
gezellige avondjes uit waarbij ieder-
een welkom is! Volg ons op Facebook 
voor de complete agenda. Of kijk op 
www.bejber.nl Maak gebruik van ons 
wandel/fiets arrangement, wandel/fiets 
routes door de mooie Swolgenerheide. 
Zoals wij zeggen: Tot Wer, Bej Ber!

Maasbreeseweg 1, 5975 BL Sevenum
077 467 49 19
www.ijssalonlosole.nl

Mgr. Aertstraat 3A Swolgen
0478 82 04 20, info@bejber.nl
www.bejber.nl

Lunchroom  
Mikado

Bij Lunchroom Mikado wordt u 
enthousiast ontvangen door de 
bijzondere medewerkers. Voel u 
welkom in de sfeervol ingerichte 
lunchroom of geniet op het gezellige 
terras terwijl uw (klein)kinderen zich 
vermaken in de dierenweide, in onze 
speelhoek of het speeltuintje.
Lunchroom Mikado in Horst is gezellig,  
betaalbaar en lekker. De deuren staan 
elke werkdag van 10.00 tot 15.30 uur 
open. Een heerlijk bakje koffie, thee 
of fris. Met kruidkoek, arretjescake of 
een ijsje. De keuken is geopend van 
11.30 tot 14.00 uur en op de lunchkaart 
staan gerechten die met veel liefde 
en passie in eigen keuken worden 
bereid. Er is dagelijks verse soep en 
maandelijks een nieuw ‘broodje aap’. 
De bijzondere medewerkers staan voor 
u klaar en dragen bij aan een warme en 
ongedwongen sfeer.

Deken Creemersstraat 56, 
5961 JP Horst 06 52 76 07 72
www.lunchroommikado.nl
www.facebook.com/lunchroommikado

NU 20% KORTING
Bij inlevering van deze bon bij

Bufkes Venray, Schoolstraat 29, Venray
Bufkes Panningen, Markt 4, Panningen

Bufkes Horst, Kerkstraat 14, Horst

Kom lekker 
genieten bij 

Bufkes 

geldig t/m 30 september 2019
Niet geldig in combinatie met andere acties

Warme en 
Koude broodjes

Soepen en 
Salades

•  Proef  •

•  Beleef  •

•  Geniet  •

Ontdek het zelf
in ons sfeervolle

restaurant!

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

Brazi�a�s G�i�
Onbeperkt genieten van vlees- en 
visspiesen van de Churrasco grill. 
Geserveerd en gesneden aan tafel.

Cocktails
Onbeperkt genieten

Braziliaans
Live-muziek 

Middenpeelweg 1
5975 MZ
Sevenum

www.cascararodizio.nl

Het restaurant van de Peel
Met zijn rijke historie & 

ambachtelijke sfeer voelt de 
Turfhoeve als thuiskomen voor 

jou & je gezelschap.

Pannenkoeken
Lunch 
Diner

Groot terras
 

Middenpeelweg 1
5975 MZ
Sevenum

www.turfhoeve.nl

Salade gerookte kip 
met blauwe bessen 

500 gram rucola
1 gerookte kipfilet
100 gram blauwe bessen

Dipsaus
200 gram blauwe bessen
400 ml yoghurt
100 gram mayonaise
blauwe bessenlikeur
zout en versgemalen peper

Bereidingswijze
20 minuten totale tijd
 
Salade 
Was de rucola, laat goed uitlekken en 
verdeel de sla over de borden. Snijd 
kipfilet in dunne plakjes en verdeel over 
de sla.  
 
Dipsaus 
Pureer voor de dipsaus de blauwe 
bessen met de staafmixer fijn. Meng 
met de yoghurt en de mayonaise en 
breng op smaak met een beetje likeur. 
Breng op smaak met zout en peper. 
Serveer de salade met de saus.

eten en drinken

Nieuwe app met veel info
De ‘Horst aan de Maas-app’ is onlangs gelanceerd. 
Niet geheel toevallig in het herdenkingsjaar 2019 
van Horst aan de Maas 800. Want via dezelfde 
app kun je ook alle activiteiten vinden die er bij 
gelegenheid van het jubileumjaar zijn georganiseerd. 
Ooit afgevraagd hoeveel kruisen en kapellen er in 
Horst aan de Maas staan? De app heeft er 128 (!) in 
kaart gebracht. Zo staan er ook de rijksmonumenten 
en de gemeentelijke monumenten op de kaart en 
vind je er ook de karakteristieke panden die door 
de heemkunde verenigingen zijn geinventariseerd. 
Vaak met foto en (historische) gegevens. De app biedt 
de mogelijkheid om zelf de informatie aan te vullen 
met historische feiten en foto’s. 

Na verificatie door een redactieteam wordt die 
informatie toegevoegd. Op die manier wordt het 
erfgoed van Horst aan de Maas ook echt iets van 
ons allemaal.

Groeimogelijkheden
Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer 
informatie via de app te gaan delen. Zo kan bijvoor-
beeld via dezelfde app ook een evenementenkalender 
worden ontsloten. Of krijgen inwoners, maar zeker 
ook toeristen, straks een melding dat er een straat 
verderop iets te doen is dat de moeite van een bezoek 
waard is. Toekomstmuziek. Voor nu eerst maar eens 
genieten van alle culturele en historische feiten. Én van 
de activiteiten van Horst aan de Maas 800!

Op ontdekking met de 
Horst aan de Maas-app 
Stel, je wandelt door één van zestien kernen van Horst aan de Maas en je oog valt op een karakteristiek pand, waarvan je vermoedt dat het wel eens een interessante 
geschiedenis zou kunnen hebben. Als je vóór je wandeling de ‘Horst aan de Maas-app’ op je telefoon hebt gezet, dan is er een grote kans dat je binnen een paar 
seconden weet hoe het zit met die geschiedenis. Ook kun je de recente luchtfoto van de gemeente bekijken en als je wilt weten hoe het het gebied er 150 jaar geleden 
uitzag kies je voor de tranchotkaart van 1850. Dit alles is met je smartphone dus beschikbaar op locatie. 

Situatie 1850 Situatie 1900

Situatie nu en toen

Br
on

: B
la

uw
eb

es
se

nl
an

d 



1110 natuurnatuur

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

@hôrsmemes
Wie er achter @Horsmemes schuilt, is een geheim. Op Instagram is hij 
inmiddels een regionaal fenomeen met zijn memes over Horst aan de Maas. 
Speciaal voor Zomer in Horst aan de Maas maakte hij een zomer-meme. 

Hobbyfotograaf Sten Jetten: 

De mooiste
plekjes
van Horst aan de Maas

Als de zon schijnt, de temperatuur een graadmeter aantikt van zo’n 20 graden 
en je hebt op dat moment niets op de planning, dan is Horst aan de Maas de 
perfecte gemeente om eens een mooie natuurwandeling in te maken. 
De redactie vroeg hobbyfotograaf Sten Jetten (14) uit Tienray wat volgens  
hem de mooiste plekjes zijn in deze gemeente.

Meĳ el  -  Panningen  -  Maasbree  -  BaarloMeĳ el  -  Panningen  -  Maasbree  -  BaarloMeĳ el  -  Panningen  -  Maasbree  -  Baarlo

Lang leve
lekker dagjeweg!

Buitengebied Tienray
Op de vraag waarom Tienray zo mooi is, antwoordt Sten snel: ”Ik ben daar 
opgegroeid. Ik hou van het dorp. De natuur is mooi, de kerk vind ik prachtig.” 
Tienray telt ruim 1.200 inwoners. Het mag zichzelf Klein Lourdes noemen 
vanwege de Mariavereniging die in de 17e en 18e eeuw tot bloei kwam.  
Het natuurgebied rondom Tienray is een rustige plek. ”Ook daar kun je  
heerlijk wandelen”, aldus Sten.

Houthuizermolen Lottum
Mocht je toe zijn aan een knusser natuurgebied en je wilt toch rustig genieten, 
dan is het landschap rondom de Houterhuizermolen in Lottum volgens Sten een 
must om te bezoeken. ”Het is een ontzettend mooi wandelgebied. Ik kom er 
niet heel vaak, maar die keren dat ik er ben geweest, was ik wel onder de indruk.” 
De Houthuizermolen is iedere week op dinsdag en donderdag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag is de molen van 11.00 tot 17.00 uur geopend; 
dan zijn er ook molenaars aanwezig. ”Ik moet eerlijk zijn dat ik nog nooit de 
Houthuizermolen bezocht heb”, zegt Sten. ”Ik weet zeker dat die wel de moeite 
waard is.”

Kasteelse Bossen Horst
Om even af te koelen in Horst aan de Maas tijdens de zomer, is het meer van de 
Kasteelse Bossen in Horst een prima locatie. Het water wordt omringd met een 
groot natuurgebied en aangrenzend de kasteelruïne Kasteel Huys ter Horst.  
Sten gaat hier regelmatig tijdens de zomerperiode heen. ”Ik vind het fantastisch 
om te zwemmen met mijn vrienden. Naast dat het heel gezellig is, is het daar ook 
gewoon mooi. In het natuurgebied ben ik nooit echt geweest, maar ik heb gehoord 
dat het heel mooi is.”

Tienrayse bossen
Sten vindt het heerlijk om rustig door de natuur te wandelen. ”Na het avondeten ga 
ik vaker met mijn ouders en twee broertjes in de Tienrayse bossen wandelen”, vertelt 
hij. ”Het is daar ontzettend mooi. Er hangt een fijne, aparte sfeer. Ik kan het niet 
goed uitleggen, maar ik voel me daar altijd op mijn gemak.” Sten wandelt niet alleen 
’s avonds met zijn familie, hij heeft ook goede herinneringen aan het bos uit de tijd 
toen hij op de basisschool in Tienray zat. ”We gingen vaak naar de bossen om allerlei 
spelletjes te doen zoals levend stratego.”
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Op zoek naar 
jonkvrouwen
en ridders
Horst aan de Maas kent vele kastelen en ruïnes met een rijke geschiedenis. Of het nu gaat om een 
romantisch sprookje of een tragische historie, elk vertellen ze hun eigen bijzonder verhaal. Eén ding is 
zeker: het is de moeite waard om ze eens te bezichtigen. Speciaal voor de zomer hebben wij daarom uit alle 
kastelen en ruïnes die deze gemeente rijk is een selectie gemaakt. Deze ongeveer 33 kilometer lange route 
brengt u langs tien kastelen of overblijfselen daarvan in verschillende dorpen. Fiets, ontdek en bewonder! 

Lottum
De Borggraaf
Het is niet bekend wanneer Kasteel De Borggraaf 
is gesticht, maar de geschiedenis van de heren van 
Lottum, waar de Borggraaf gelegen is, gaat terug 
tot de veertiende eeuw. 

De oudst bewaarde documenten zijn van het jaar 
1501. Rond 1481 was Zeger van Merwijck de eigenaar. 
Hij was getrouwd met Agnes van Broekhuizen. Zij was 
dochter van een prominent Geldersch geslacht, die 
verschillende bezittingen in de streek had. De zoon 
van Zeger van Merwijck volgde hem op. Het vermoe-
den bestaat dat hij degene is geweest die Kasteel de 
Borggraaf heeft omgevormd tot het representatieve 
landhuis wat het nu is. 
Het hele bouwwerk bestaat uit een poortgebouw uit 
de achttiende eeuw en twee vleugels in een U-vorm. 
De ruimte tussen deze twee vleugels bestaat slechts 
uit een kleine binnenplaats. In het jaar 1926 werd het 
gebouw gerestaureerd, waar architect Kaiser uit Venlo 
een toren en een voorhuis bouwde.

Broekhuizenvorst
Kasteel Ooijen
Kasteel Ooijen kent zijn oorsprong in de middel-
eeuwen. In de 17e eeuw werd een groot gedeelte 
gesloopt, waardoor het kasteel aanzienlijk kleiner 
werd. 

Tegen de heer van Ooijen werd in 1711 een rechtszaak 
aangespannen wegens een ontvoering. Zijn neef Jus-
tinus van der Vekene was verliefd op een Roermonds 
meisje. Hij wilde meteen met haar trouwen. In verband 
met de jonge leeftijd van het meisje gaf haar vader 
geen toestemming voor dit huwelijk. Uit veiligheids-
overwegingen bracht hij zijn dochter nar het klooster 
van de zusters Ursulinen. Justinus liet zich niet uit het 
veld slaan en samen met zijn oom, de heer van Ooijen, 
ontvoerde hij zijn geliefde in een koets naar Kasteel 
Ooijen. In de kerk lieten ze zich door pastoor Ver-
berckt in het echt verbinden. De vader van het meisje 
heeft later, toen ze ouder was, alsnog ingestemd met 
het huwelijk. De uitslag van de rechtszaak is niet be-
kend.

Swolgen
Kasteel de Gun
Tot het midden van de 19e eeuw kende Swolgen een 
kasteel: De Gun, ook wel Ther Ghonne genoemd. Dit 
kasteel lag op de plek waar nu de herenboerderij 
Gunhof ligt. 

De eerste vermelding van dit kasteel dateert al uit 
1321. In dat jaar droeg Siger van Bruchusen, ook wel 
Broeckhuysen of Broekhuizen genaamd, zijn huis Ter 
Ghonne in leen op aan de heer van Heinsberg. Deze 
Siger van Bruchusen wordt gezien als de stamvader 
van het geslacht Van Broekhuizen, naar wie de dorpen 
Broekhuizen en Broekhuizenvorst zijn vernoemd. Een 
eeuw later kwam het kasteel in handen van familie Van 
Mierlaer. Deze familie was eeuwenlang een belangrijk 
adellijk geslacht in de regio en afkomstig uit Meerlo. 
Kasteel de Gun kent tot in de negentiende eeuw ver-
schillende eigenaren. Het kasteel werd in de tussentijd 
gesloopt en er werd een grote boerderij gebouw. Sinds 
2004 wordt het karakteristieke gebouw verhuurd als 
groepsaccommodatie. (Foto: John Wennips)

Horst
Huys ter Horst
Kasteel Huys ter Horst heeft een rijke historie. 
Graaf van Gelre gaf Huis ter Horst in 1326 als on-
derpand aan Florken van der Horst. Het is echter 
niet bekend of Van Gelre ook de stichter van het 
kasteel was.

Van een militair bouwwerk heeft het gebouw zich 
later ontwikkeld tot een idyllisch woonkasteel voor 
de rijke adel. Verschillende families hebben het kas-
teel in hun bezit gehad, zoals de familie  
Van Wittenhorst, familie Von Fürstenberg en familie 
Von Westerholt. In de eerste helft van de negen-
tiende eeuw is het kasteel als bouwmateriaal, steen 
voor steen verkocht. De ruïne die overbleef is na de 
Tweede Wereldoorlog in eigendom gekomen van 
gemeente Horst aan de Maas. Op 26 mei van dit jaar 
is er in het poortgebouw van de ruïne een tijdscap-
sule geplaatst, welke pas weer geopend wordt in het 
jaar 2069.

Broekhuizen
Kasteel Broekhuizen
Kasteel Broekhuizen is waarschijnlijk in de 13e 
eeuw gebouwd. Vanaf die tijd bestuurden de 
heren van Broekhuizen vanuit het kasteel hun 
heerlijkheden. 

Tijdens de slag om Broekhuizen in 1944 is het 
kasteel grotendeels verwoest. Zestien jonge Duitse 
parachutisten kregen de opdracht het kasteel te 
verdedigen. De Schotse eenheid opende op 30 
november de aanval op het kasteel. Mijnen kwamen 
tot ontploffing en de artillerie zorgden ervoor dat de 
Duitsers geen kans kregen het vuur op de schotten 
te openen. Pas toen de keldermuren van het kasteel 
onder het geweld gingen scheuren gaven de Duitsers 
zich over. Na de bevrijding gaf de eigenaar van het 
kasteel, burgemeester Berger uit Venlo, toestemming 
om overgebleven materialen uit het kasteel te ge-
bruiken om onderkomens te bouwen voor inwoners 
van Broekhuizen. Het al beschadigde kasteel verviel 
daarna binnen enkele jaren tot een ruïne. Het is niet 
toegankelijk.

Broekhuizenvorst
De Kolck
De geschiedenis van Huize De Kolck gaat waar-
schijnlijk terug tot in de middeleeuwen. 

Uit het oude kadasterarchief van gemeente Broek-
huizen blijkt dat De Kolck in 1870 bij een deling in 
handen kwam van een dochter van de burgemeester, 
Maria Josephina Huberta Hafmans. Nadat zij stierf, 
werd het huis door haar erfgenamen verkocht aan 
de gebroeders Hermans. Het was toen een bouwval-
lig huis, dus het is toen op de oude fundamenten 
opnieuw gebouwd. Door de jaren heen is het huis 
nog verschillende keren gerenoveerd, omdat het 
bleef verzakken. 
In tegenstelling tot veel andere kastelen in de regio 
heeft Huize De Kolck tijdens de oorlog weinig ge-
leden. Op een kogelgat na bleef het intact. Er heeft 
zelfs een joodse jongen ondergedoken gezeten: 
Dick van Wezel. Hij werd verraden door zijn jongere 
broertje, waardoor hij naar Venlo is meegenomen 
voor transport. Het enige wat nog van hem is ge-
hoord, is hard geschreeuw.

Meerlo
Kasteelke
De eerste vermelding van dit kasteel dateert uit 
1230. Het Kasteel bestaat uit enkele gebouwen, 
gelegen om een binnenplaats en is in het jaar 
1580 verwoest. 

Ongeveer veertig jaar later, in 1619, is het herbouwd 
om vervolgens in 1752 weer af te branden. Edmund 
Floris Cornelis liet de nederhof na de brand in 1752 
verbouwen door graaf van Hatzfeldt. Tijdens deze 
verbouwing zijn ook de tiendschuur horend bij 
de rentmeesterwoning en de stalgebouw gereali-
seerd. Mogelijk bevinden zich nog muurresten van 
de tiendschuur in het gebouw zoals die nu staat. 
Het complex is in 1986 nog gerestaureerd en doet 
nu dienst als groepsaccommodatie.

Grubbenvorst
Gebroken Slot
In het jaar 1311 werd de bouw van burcht Greb-
ben voltooid door Willem II van Millen. Het was 
een modern kasteel met vierkante muren en 
ronde torens. Sinds de verwoesting in 1585 door 
de troepen van de hertog van Parma draagt het 
kasteel de naam ‘Het Gebroken Slot’.

In het Gebroken Slot speelt de legende van de Witte 
Dame zich af. De legende gaat over een jonge rid-
der die in Grubbenvorst verliefd werd op de dochter 
van de waardin van de herberg waar hij verbleef. 
Het meisje leek zijn liefde te beantwoorden, totdat 
de jonge ridder tijdens zijn vele avondwandelingen 
bij het Gebroken Slot het meisje met een ander zag. 
Hij sprong tevoorschijn, maar werd door de andere 
in een diepe krocht geduwd. Vlak voordat hij stierf, 
vervloekte hij het meisje. Drie dagen later overleed 
ze aan hevige koorts. Sindsdien spookt ze in de 
nacht rond bij het Gebroken Slot. Tegenwoordig is 
ze de hoedster van Grubbenvorst en staat ze cen-
traal tijdens de aspergetijd. 

Melderslo
Kasteelruïne
Het bijzondere aan deze ruïne is dat het nooit een 
echt kasteel is geweest. Deze ruïne wordt dan ook 
wel een ‘folly’ genoemd: een gebouw dat met opzet 
opvallend of nutteloos is (vermaaksarchitectuur). 
Volgens Wim Meulekamp zijn er slechts drie follies 
te vinden in Noord-Limburg

De kasteelruïne is in 1937 gebouwd in opdracht van 
de Melderslose Jonge Wacht, een katholieke vereni-
ging voor jongens tussen 12 en 17 jaar. De oprichter, 
pastoor Ament, kwam op het idee een namaakruïne 
te realiseren als buitenverblijf voor de vereniging. 
Een aantal inwoners hielp mee met de bouw en ook 
leverden ze gratis materialen. Om het geheel een oude 
uitstraling te geven, waren er om het gebouwtje heen 
afgebrokkelde muurresten geplaatst, grotendeels op-
gebouwd uit afbraakstenen. Het gebruik van de ruïne 
leefde na de oorlog meermaals op, om daarna weer af 
te zwakken. Tegenwoordig kan het publiek er jaarlijks 
een kerststal bekijken, die door de dorpsraad wordt 
georganiseerd.

Lottum
Kaldenbroeck
De oudste vermelding van Kasteel Kaldenbroeck is 
uit 1397. Alert Vleck kreeg het kasteel toen in leen 
van de Hertog van Gelder. 

Door de eeuwen heen is het kasteel in Lottum 
veelvuldig verbouwd. Het is niet bekend wanneer 
dit steeds is gebeurd. Het kasteel had de klassieke 
opbouw van een voorhof met een pachtboerderij 
met schuren en stallen. Daarnaast was er één 
hoofdgebouw aanwezig en was alles omgeven door 
grachten. Het huidige hoofdgebouw is niet groot 
en het ziet eruit als twee aan elkaar gebouwde 
boerderijen in een hoekvorm. Van eerdere 
verbouwingen en renovaties is veel mergel in de 
muren verwerkt en zijn er enkele ramen dichtgezet. 
Later zijn deze ramen weer in oude stijl hersteld.

Bron o.a.: Stichting Huys Kasteel ter Horst, Stichting Kasteel 

Ooijen, Ensie, www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl, 

Historische Kring Grubbenvorst-Lottum, 

Geschiedenis Melderslo 
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Fotospeurtocht door Horst aan de Maas
Horst aan de Maas kent vele mooie en fotogenieke plekjes, van dorpspleinen tot natuurgebieden en wandelroutes. Weet u de onder-
staande foto’s aan het juiste dorp te koppelen? Elke plaats staat eenmaal op de foto. De zestien dorpen van Horst aan de Maas zijn:

De antwoorden: 1 Horst 2 Meerlo 3 Tienray 4 Swolgen 5 Broekhuizenvorst 6 Broekhuizen 7 Grubbenvorst 8 Kronenberg 9 Lottum 
10 Meterik 11 Sevenum 12 Evertsoord 13 Griendtsveen 14 America 15 Hegelsom 16 Melderslo
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• De korting is geldig voor iedereen binnen een reservering
• Niet geldig in combinatie met andere acties

Horeca, natuur- en informatiecentrum

 077-3903175

 www.aandedrift.nl   

 /AandeDrift

Aan de Drift
Lorbaan 9A

5966 PG America

Ontdek de Heere Peel  

    en Schadijkse Bossen!

Midden in de natuur

Schadijkse Bossen

Wandelen

Pannenkoeken

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Ontdek de Heere Peel 

Fietsen

Bosbrasserie

Heere Peel

Maartje is vandaag alleen met opa op stap. Ze gaan een dagje naar de 
zee. Ze zijn net op de trein gestapt. Daar mag Maartje van opa bij het 
raampje zitten. Wat gaat die trein snel zeg! Bomen, huizen, koeien in de 
wei: alles flitst voorbij. Maartje houdt haar treinkaartje stevig vast. Als de 
treinconducteur komt, moet ze het kaartje aan hem geven. En jawel hoor, 
daar komt de conducteur net aan.
“En, waar gaat de reis heen”, vraagt hij, terwijl hij hun kaartjes 
controleert. “We gaan vandaag naar het strand, toch Maartje?”, zegt 
opa. Maartje knikt verlegen. “Dan hoop ik maar dat er geen haaien 
zijn vandaag”, lacht de conducteur. Maartje kijkt opa met grote ogen 
aan.“Hij maakt maar een grapje”, stelt opa haar gerust. “Bovendien lusten 
haaien helemaal geen kleine meisjes.” “En lusten ze ook geen opa’s?”, 
vraagt Maartje bezorgd. Opa schudt zijn hoofd. “Nee hoor, ook geen 
opa’s.” 
Even later rijden ze het station binnen. Ze stappen uit en aan de hand 
van opa huppelt Maartje over het perron. De tas op haar rug huppelt 
vrolijk mee. En dan zijn ze eindelijk bij het strand. Voor hen ligt het grote 
witte strand en daarachter is alleen maar water. In de verte zijn een paar 
bootjes te zien. “Mag ik mijn schoenen uitdoen?”, vraagt Maartje aan opa.
“Natuurlijk”, zegt opa en helpt haar met het losmaken van de riempjes 
van haar sandalen. Maartje rent het strand op. Oeh, wat kriebelt het 
zand tussen haar blote tenen. Ook opa heeft zijn schoenen uitgedaan en 
de pijpen van zijn broek opgerold. Voorzichtig steekt hij zijn grote teen 
in het water. “Dat is koud!”, roept hij uit en hinkt op een been over het 
strand. Maartje giechelt. Gekke opa, hij maakt natuurlijk weer een grapje. 
Met beide voeten tegelijk springt ze in de zee. Maar opa maakte helemaal 
geen grapje. Het water is echt koud. Snel gaat ze weer op het warme zand 
staan. Dan ziet ze een grappig diertje bij het water lopen. Het is rond en 
plat en met zijn twee voorste pootjes maakt hij knipbewegingen in de 
richting van Maartjes tenen. Vlug doet ze een stapje achteruit. “Wat is 
dat?”, vraagt ze. “Dat is een krab”, legt opa uit, “die wonen in de zee.” 
Een golf spoelt over de krab heen en hij belandt op zijn rug. Spartelend 
met zijn pootjes weet hij zich dan weer om te draaien en scharrelt weer 
verder langs het water. 
“We kunnen niet gaan zwemmen vandaag”, zegt opa, “maar we kunnen 
wel iets anders doen: een zandkasteel maken.” 
“Ja, dat is leuk!” Enthousiast klapt Maartje in haar handen. Opa haalt een 
emmer en twee schepjes tevoorschijn uit de rugzak. Maartje schept het 
zand in de emmer en opa bouwt de toren. Hij wordt bijna net zo hoog als 
Maartje. Er omheen staan allemaal kleine torentjes. Met een stokje tekent 
opa raampjes op de toren. Want de ridders en jonkvrouwen die in het 
zandkasteel wonen moeten natuurlijk wel naar buiten kunnen kijken. 
“Ga jij nog wat schelpjes zoeken om het kasteel mee te versieren?”, 
vraagt opa dan. Maartje knikt. Maar dan… woesj! Een grote golf 
spoelt het kasteel weg. Beteuterd kijkt Maartje naar de hoop 
modder. “Geen probleem, we maken gewoon een nieuwe”, zegt opa. 
“Maar misschien moeten we hem ergens anders op bouwen.” Hij kijkt om 
zich heen. “Ik weet het”, roept Maartje uit. “We bouwen het kasteel op 
jouw buik. En als er dan een golf komt, dan kun je gewoon wegschuiven.” 
Goed idee, vindt opa. Hij gaat op zijn rug liggen en al snel heeft 
Maartje de eerste toren op zijn buik gemaakt. Ze wil net aan de tweede 
toren beginnen als er een grote golf aankomt. Net op tijd kan Maartje 
wegspringen, maar die arme opa krijgt het water allemaal over zich heen. 
Spartelend met zijn armen en benen komt hij weer tevoorschijn. 
“Oh opa”, lacht Maartje, “nu lijk je net op een krab!” 

Moppentrommel
Jantje zit in de klas en zegt ”broem, broem, broem, broem.”
Dus de juf zegt: ”Jantje, wil je even ophouden?” 
Maar Jantje blijft doorgaan: ”broem broem broem broem.”
Dan zegt de juf: ”Jantje, ga nu maar naar de gang.”
”Nee” zegt Jantje ”dat kan niet, mijn benzine is op!”

Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. 
Zegt de ene vlieg tegen de andere: 
”Weet je nog, hier speelden we 
vroeger verstoppertje.”

Juf: ”Jantje, je moet je gezicht beter wassen. 
Ik kan zo zien wat je vanochtend gegeten 
hebt.” Jantje: ”Wat dan, juf?” Juf: ”Brood met 
chocoladepasta.” 
Jantje: ”Fout juf, dat was gisteren.”

Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft, want daarna loop je er weer uit.

Twee borrelnootjes lopen over straat. 
Zegt een tegen de ander: ”Hoe gaat het met je?” 
Zegt de ander: ”Niet goed, ik heb morgen 
een feestje.” Br
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Bron: SamenSpelenboekje Jong Nederland Limburg

ZomerSpellen
BattlePong
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: tafel, waterpistolen, 
pingpongballen, plastic bekertjes.
Voor: 6 jaar en ouder.
Tijdsduur: 30 minuten.
Opstelling: in een rij achter elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: mikken.

Plaats een tafel in de lengte van het speelterrein. Op het eind van de tafel plaats je een 
paar omgekeerde bekertjes. Op elk bekertje leg je een pingpongballetje. De spelers 
gaan in een rij achter de tafel staan en proberen om beurten met een waterpistool de 
pingpongballetjes van de bekertjes te schieten. Wie kan er goed mikken?

Luciferschieten
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: lucifers, rietjes, bakjes met water.
Voor: 7 tot en met 10 jaar.
Tijdsduur: 10 minuten.
Opstelling: niet van toepassing.
Aantal: wordt individueel gespeeld.
Aard van het spel: behendigheid. 

Een onschuldig, maar leuk schietspelletje. Elke speler krijgt een rietje en tien  
lucifers. Het rietje wordt gebruikt om de lucifers af te schieten naar een bakje 
met water. Hoe kleiner het bakje, hoe moeilijker het is om de lucifers in het 
water te schieten.

Spongedarts
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: emmer met water, sponzen, stoepkrijt.
Voor: 6 jaar en ouder.
Tijdsduur: 30 minuten.
Opstelling: in een rij achter elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: mikken en tellen. 

Teken op de grond met stoepkrijt (of met een stok in het zand) een groot 
dartbord met punten. Teken ook een startlijn. De spelers gaan in een rij 
achter de startlijn staan. Ze proberen individueel met natte sponzen in het 
dartbord te gooien en op die manier een zo hoog mogelijk aantal punten te 
scoren.

Voorleesverhaal
Het zandkasteel 

WaterLimbo
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: waterslang, eventueel nog andere 
watersproeiers, muziek.
Voor: 6 jaar en ouder.
Tijdsduur: 30 minuten.
Opstelling: niet van toepassing.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: vrij bewegen op muziek.

De spelers hebben badkleding aan en proberen onder de straal water uit een 
tuinslang door te limbodansen. Bij deze Zuid-Amerikaanse dans, waarbij men 
met een achterwaarts gebogen lichaam onder een lat door danst, is het gebrui-
kelijk dat die lat steeds wat lager wordt gelegd. Naast de waterstraal kunnen 
er ook andere watersproeiers worden aangezet, zodat er een echt waterfeest 
ontstaat. Limbo-muziek hoort er natuurlijk ook bij.

Waterballon handbal
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: ballonnen, water.
Voor: 6 tot en met 10 jaar.
Tijdsduur: 10 minuten.
Opstelling: in twee rijen tegenover elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: actief 

Twee teams gaan in twee rijen tegenover elkaar staan, ongeveer twee meter van 
elkaar af. De deelnemers van elke ploeg hebben een eigen kleur ballon en vullen 
die met water. De spelers moeten proberen om hun ballon achter de spelers van 
de tegenpartij op de grond terecht te laten komen. 

Fluister-estafette
Waar: Speel het spel in een kring.
Nodig: niet van toepassing.
Voor: 5 tot en met 8 jaar.
Tijdsduur: 15 minuten.
Opstelling: in een kring.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: tasten en raden. 

De spelers zitten in een kring. De spelleider geeft één speler opdracht om 
een bepaalde zin in het oor van de speler naast hem of haar te fluisteren. 
Deze moet de zin weer in het oor van de volgende speler fluisteren en zo de 
hele kring rond. Is de fluisterzin bij de laatste speler in de kring aangekomen, 
dan moet deze gaan staan en de zin hardop uitspreken. Wat is er nog van de 
oorspronkelijke zin overgebleven? Gekke zinnen doen het altijd goed bij de 
fluister-estafette.
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Twee keer in de week, op woensdagavond en 
zaterdagochtend, komt het groepje fietsfanaten 
bij elkaar bij de kiosk in America. De groep bestaat 
inmiddels uit een man of zes, de samenstelling per 
tocht wisselt. Zo blijft het laagdrempelig, vinden 
Jos Vervoort, Jos Sonnemans en Johan Hermes, 
drie van de leden. Er zijn twee vaste fietsmomenten, 
maar wie bijvoorbeeld een keer op donderdag wil 
fietsen, kan een berichtje in de app plaatsen en wie 
dan zin heeft kan aansluiten. “Niets is verplicht”, 
zegt Johan Hermes. “Vrijheid, blijheid. Wie mee wil 
fietsen sluit aan.” Gemiddeld wordt er een tocht van 
zo’n 50 kilometer gereden.

‘Zo kort bij huis,  
kan het zo mooi zijn’

 Jos Vervoort: “We fietsen op woensdag van 18.30 tot 
20.30 uur en op zaterdag van 06.30 tot 08.30 uur. 
We gaan expres zo vroeg, want dan is het nog niet 
druk op de weg en heb je geen last van het andere 
verkeer.” “En daarna heb je nog de hele dag voor je”, 
vult Jos Sonnemans aan. 

Het idee voor de groep komt van Jos Vervoort. 
“Ik fietste al regelmatig in mijn eentje in de weekenden 
en tijdens vakanties. Onderweg kan er echter altijd 
iets gebeuren en dan ben je toch alleen. Ik besloot 
daarom een oproepje in ons dorpsblad te plaatsen en 
daar reageerden verschillende mensen op.” Waaronder 
Hermes die nog niet zo heel lang in America woont. 
Voor hem is de fietsgroep een ideale manier om de 
mensen en de omgeving te leren kennen. Maar ook de 
anderen komen wel eens op plekken in de buurt, die 
ze nog niet kennen. “Ik stippel de route uit via internet 
en kies dan de wegen die autoluw zijn en waar je 
normaal gesproken dus met de auto voorbijgaat”, 
zegt Vervoort. Gestart wordt er altijd bij de kiosk. 
Het motto is: we fietsen samen weg en we fietsen 
samen naar huis. Het tempo wordt daarom ook 
altijd aangepast aan degene met de minste ervaring. 
“Natuurlijk kan iemand het na 30 kilometer genoeg 
vinden en de korte weg naar huis nemen, geen 
probleem. En als iemand er nog een ronde achteraan 
wil plakken, kan dat natuurlijk ook.” “Zo kort bij 
huis, kan het zo mooi zijn”, zegt Hermes. De mannen 
kunnen dan intussen ook wel wat insiders-tips geven. 
Vervoort: “Onlangs fietsten we richting Panningen 
naar Neer en langs de Maas weer terug. 

Waarom alleen fietsen, als het ook met een groep kan? Het is gezelliger, je leert andere mensen kennen en 
je ziet nog eens wat van de omgeving. Dat vond ook Jos Vervoort uit America. Dus richtte hij de WhatsApp-
groep Fietsfanaten America op. Wie wil, mag vrijblijvend met zijn wielrenfiets aansluiten. 

Dat was een hele mooie route. Of je hebt de rotonde 
op de Midden Peelweg naar Maasbree.  
Parallel daaraan loopt een route, dan lijkt het net 
alsof je in Zuid-Frankrijk bent.”

Gezelligheid en 
sportief bezig zijn 

Het fietsen doen ze echt voor hun plezier. Als de 
regen met bakken uit de lucht valt, wordt er 
uitgeweken naar een andere dag. Gezelligheid en 
sportief bezig zijn, dat staat voorop. Sonnemans: 
“Ik voel me lichamelijk gewoon beter als ik fiets. En als 
je met een groep fietst, heb je toch een stok achter 
de deur om te gaan.” “Als ik een ronde heb gefietst, 
is mijn hoofd daarna helemaal leeg”, zegt Hermes. 
De mannen houden geen wedstrijdje met elkaar, al 
is een beetje competitie hen niet vreemd. Vervoort 
lachend: “Laatst reed ons een scooter voorbij, die 
hebben we toen wel een aantal kilometer bij willen 
houden.” Voor meer informatie over de Fietsfanaten 
America, neem contact op met Jos Vervoort 
joske21021964@gmail.com

Fietsfanaten America

‘Na een ronde fietsen  
 is mijn hoofd helemaal leeg’

shoppen

Poelier Mastbroek

‘We staan de hele 
dag te lachen’

Poelier Mastbroek is al zo’n 50 jaar een begrip op 
de markt. Wim, Jolanda en Thijs Mastbroek wonen 
in Helmond, maar zijn elke week te vinden op de 
Horster markt. Door jarenlange ervaring, vakmanschap 
en kwaliteit is het bedrijf de beste leverancier van 
poeliersproducten in de regio. Gaat het om kant-en-
klare, gegrilde of gerookte producten, gaat het om verse 
kip, kalkoen of konijn, kiest men voor barbecue, vlug 
klaar of wildproducten: poeliersbedrijf Mastbroek heeft 
altijd wel iets lekkers. Mastbroek is iedere dinsdag te 
vinden op de markt in Horst. Voor bestellingen  
of informatie bel naar: 06 24 35 54 96 of kijk op  
www.poeliermastbroek.nl

Al sinds 1978 staan Toos en Rob iedere week op 
de markt. Sinds kort ziet u hierin ook het gezicht 
van Nick Beckers, de jonge mede-eigenaar van het 
bedrijf. ”Wij verkopen een uitgebreid assortiment 
Nederlandse en buitenlandse kazen, vers van het mes 
afgesneden. We zijn lid van de vereniging Holland 
Kaascentrum. Door deze bundeling van kracht, kunnen 
wij onder eigen receptuur de lekkerste kaas laten 
produceren.” U bent van harte welkom op de maandag 
van 11.00 tot 16.00 uur in Venray, dinsdag in Horst 
en elke vrijdag op het Henseniusplein in Venray en 
Tienrayseweg 27 in Meerlo van 09.30 tot 17.00 uur. 
Komt u proeven?

Alweer ruim een jaar staat Robert van Oosterhout samen 
met zijn vaste hulp Anita in Horst op de weekmarkt. 
Elke week zorgen zij met veel plezier dat er een ruim 
en mooi assortiment aan ondergoed en nachtkleding 
wordt gepresenteerd met hun grote uitpak van 20 meter. 
Kwaliteit staat voorop, maar ook een scherpe prijs 
staat hoog in het vaandel, net als hun service en de 
aandacht voor de klant. Zij werken uitsluitend met fijne 
merken waarvan Beeren en Avet zeer uitgebreid zijn 
vertegenwoordigd. Van een klassieke herenslip tot een 
invisible dameshipster, en alles daartussenin. Ook hun 
collectie nachtkleding is zeer uitgebreid en zeker de 
moeite waard voor een bezoek aan hun stand.

Theo en Marjon staan al 36 jaar op de Horster week-
markt met hun kraam met huishoudtextiel en afwas-
bare tafelkleden per meter. Elke week brengen ze een 
grote collectie dekbedovertrekken en hoeslakens van 
de beste kwaliteit en de mooiste dessins. 

Specialiteit zijn de dubbel-jersey hoeslakens, ook 
geschikt voor hogere boxspringmatrassen. Vanaf nu 
ook in de kleuren antraciet en taupe. Ook voor  
topperhoeslakens bent u aan het juiste adres. 
Dekbedden en kussens maken het assortiment  
compleet en voor alles geldt: niet goed geld terug  
en u spreekt altijd met de directeur zelf.

Ricardo van Kruisbergen is niet meer weg te 
denken van de markt in Horst. De notenspecialist 
is iedere week aanwezig en biedt de lekkerste vers 
gebrande noten en pinda’s, een ruim assortiment 
Japanse rijstcrackers, gedroogde zuidvruchten, 
gezondheidsproducten en aanverwanten.
Noten zijn erg gezond, zijn geen dikmakers en 
smaken ook nog eens verrukkelijk.  

De kraam van de notenspecialist is daarom 
zeker een bezoekje waard.

Wim Mastbroek 
Poelier

Theo en Marjon van Eeuwijk
Huishoudtextiel 

Ricardo van Kruisbergen
De Notenspecialist

Toos en Rob Wagenaar & Nick Beckers 
Holland Kaascentrum

Van Oosterhout Bodywear
Ondergoed & Nachtkleding

“Mijn vader heeft dit bedrijf opgericht”, vertelt 
Wim Mastbroek. “Daarna heeft mijn broer het 
overgenomen en nu runnen wij het. De volgende 
generatie staat ook al weer klaar: onze zoon Thijs. 
Waar we vroeger voornamelijk hele kippen verkoch-
ten, vraagt de klant nu om meer specialiteiten en 
kant-en-klare-producten. Thijs volgt nog een  
opleiding waarmee hij zich verder gaat specialise-
ren in halfproducten en het traiteursvak.” Op dins-
dag is het echtpaar samen op de markt in Horst 
te vinden. De andere dagen staat Jolanda in hun 
winkel en werkt Thijs samen met zijn vader in de 
verkoopwagen. “We zijn nog een van de weinige 
poeliers met een speciaalzaak. We vinden het  
belangrijk om onze klanten zowel in de winkel als 
op de markt van deskundig advies te voorzien.”

Wim staat graag op de markt, zegt hij. “De inter-
actie met de klanten is erg leuk. We zijn hier altijd 
met een glimlach aan het werk, staan de hele dag 
te lachen. Mensen komen voor kwaliteit, die wordt 
gewaardeerd. Het is hard werken voor weinig, maar 
we doen het met veel plezier. We zijn hier nagenoeg 
altijd, met uitzondering van een keer een week 
vakantie. Wat het mooie is van dit vak? Je bent vrij, 
de hele dag buiten en onder de mensen. Dat is het 
leukste wat er is. Ik zegt altijd: ‘kiep’ smiling!” grapt 
hij lachend. 

Elke
dinsdagvan 09.00-13.00 uur

Al vijftig jaar staat Poelier Mastbroek op de markt in Horst. Dit Helmondse 
familiebedrijf wordt gerund door Wim en Jolanda Mastbroek samen met 
hun zoon Thijs. “We zijn hier altijd met een glimlach aan het werk.”
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Horst aan de Maas kent vele 
muziekfestivals. Het wordt niet voor niets 
wel eens dé popgemeente van Limburg 
genoemd. In het voorjaar hebben de 
inwoners al kunnen genieten van festivals 
als Prilpop, Merlinpop en Funpop. Ook in 
de zomermaanden staat er nog een hoop 
leuks gepland zodat de festivalliefhebbers 
niet stil hoeven te zitten.

Juli
Het zomerfestivalseizoen van Horst aan 
de Maas wordt dit jaar afgetrapt met 
The Village. Op zaterdag 27 juli opent dit 
muziekevenement in Horst haar deuren. 
The Village is een collectief dat feesten 
organiseert in de regio Horst aan de 
Maas, met focus op exclusiviteit, locatie 
en electronische muziek. De focus op 
exclusiviteit hebben ze op voorhand al 
voor elkaar, want ook dit jaar hebben ze 
weer een unieke locatie weten te strikken: 
Kasteel Huys ter Horst. Met middeleeuwse 
vibes, nog betere muziek en een stevig 
randprogramma gaan ze voor een nog 
betere editie dan vorig jaar. 

U bent
van h� te welk� 

�  � s
gezellige t�  as!

De Hees 25, 5975 NL Sevenum (L) • 077 - 467 43 64 • www.develdweide.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag 13.00 - 19.00 uur

Terras en streekproductenwinkel 
open van 27 april t/m 30 september.
In de periode oktober t/m maart 
zijn wij gesloten.

Vier je zomer 
Tijdens de zomer vieren we onze vrijheid en blijheid. En waar kan dat beter dan op een festival? Lowlands, Solar of Sziget zijn bekende bestemmingen voor festival-
bezoekers, maar ook in Horst aan de Maas hoef je geen saaie zomer te beleven. Trek de festivalkleren maar weer uit de kast, zet je zonnebril op en beleef de zomer 
van 2019 dansend en lachend op jouw favoriete festivals.

Augustus
De laatste officiële zomermaand kun je nog volop 
genieten van muziek. Van vrijdag 2 tot en met zondag 
4 augustus vindt Beatz and Bandz plaats in Lottum. 
Dj’s als ‘Puinhoop Kollektiv’ en ‘De Lievelingsdjs van 
je zusje’ gaan op de Beatz-stage pakkende deuntjes 
draaien en bandjes als ‘Reservoir Dogs Band’ en 
‘Battersea’ rocken er op los op de Bandz-stage. Het 
festivalterrein is te vinden op het grasveld achter Rijhal 
Hoogveld op de Stokerweg in Lottum. Bij de zomer en 
de zon hoort natuurlijk ook het strand. Op vrijdag 23 
tot en met zondag 27 augustus tovert OJC Phoenix in 
Hegelsom de omgeving weer om tot een heus paradijs 

tijdens Phoenix on the Beach. Op een parelwit strand 
kun je feesten tot je erbij neervalt. Met een driedaags 
festival en een zandbak voelt het Hegelsom even als 
Copacabana. “Vamos a la playa!”, aldus de organisatie.
 

September
Twee weken later is het tijd voor Brokeze Bruist. 
Op zaterdag 7 en zondag 8 september staan 
verschillende vormen van cultuur centraal. 
Dit bijzonder en creatief spektakel kent verschillende 
podia, waar men kan genieten van onder andere 
jazz, muziektheater, blaas- en volksmuziek. Brokeze 
Bruist heeft ook aan de kinderen gedacht. De hele 

middag kunnen zij zich vermaken met verschillende 
activiteiten, voor elk wat wils. De moeite waard om 
te bezoeken. Het festivalseizoen sluit op zondag 
25 september af met het OP-festival in Horst. 
Dit festival brengt cultuur voor jong en oud op het 
Wilhelminaplein. Op dit culturele evenement geven 
verenigingen alvast een voorproefje van wat er 
komend jaar op cultureel gebied allemaal te beleven is 
in Horst aan de Maas. Ook is er ruimte voor kersvers 
talent.

op een festival 
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Søren Sveistrup
Oktober

Op de dag dat de Deense minister 
van Sociale Zaken Rosa Hartung 
terugkeert op het ministerie na 
een verlof van een jaar omdat 
haar dochter Kristina verdween, 
de moord werd opgeëist maar 
het lichaam nooit gevonden, 
wordt in een buitenwijk van 
Kopenhagen een jonge vrouw 
in haar eigen huis wreed 
vermoord. Zo is onder andere 
haar rechterhand afgesneden. 
De ambitieuze rechercheur Naia 
Thulin wordt ingeschakeld, 
samen met collega Hess van 
Interpol in Den Haag, waar hij 
niet meer welkom is. Als ze 
de plaats delict onderzoeken 
vinden ze bij het lijk van Laura 
Kjaer een kastanjepoppetje 
waarop vingerafdrukken worden 
gevonden van Kristina Hartung. 
Later volgen meer moorden 
waarbij kastanjepoppetjes zijn 
achtergelaten. De goed vertaalde 
thriller is zo spannend dat je de 
500+ pagina’s direct wilt uitlezen, 
door een meesterlijk opgebouwde 
plot, hoog tempo, herkenbare 
hoofdpersonen, steeds 
nieuwe ontwikkelingen en een 
schokkende, goed uitgewerkte 
ontknoping.

kunst & cultuurkunst & cultuur

Liane Moriarty 
Het geheim van mijn man

Roman over liefde, vriendschap, 
verlies en moord, rond drie 
protagonisten. Cecilia, succesvol 
zakenvrouw en moeder van 
drie dochters, vindt een brief 
van haar man met een vreselijk 
geheim. Tess, medewerkster 
in het bedrijf van haar man, 
ontdekt zijn ontrouw met haar 
nichtje en vertrekt naar haar 
moeder in Sidney. Rachel, 
secretaresse op een school, 
treurt nog om het verlies 
van haar vermoorde dochter. 
Deze protagonisten worden 
gedurende een week gevolgd. 
Hun levens raken op een 
spannende manier verweven. 
Naast de vele ontwikkelingen in 
hun levens, vanuit verschillende 
perspectieven bezien, staan hun 
emoties en gedachten centraal. 
Daarbij gaat het over zelfkennis, 
over miscommunicatie en over 
de vraag hoe goed je de ander 
kent. Het perspectief wisselt 
steeds sneller, een vierde 
gezichtspunt wordt in flashbacks 
toegevoegd en in de epiloog 
brengt de schrijfster (1966) de 
lezer weer aan het twijfelen.

Holly Ringland
Het verhaal van Alice Hart

Het verhaal van Alice Hart van 
Holly Ringland is een prachtige, 
hartverscheurende roman over 
familie en de zoektocht naar 
waar je thuishoort. 
Alice Hart is opgegroeid tussen 
de bloemen op de kwekerij 
van haar grootmoeder. Bij een 
vreselijke brand verloor ze haar 
beide ouders. Met het vuur 
verdween ook het geweld uit 
haar leven. 
Terwijl Alice opgroeit, ontdekt 
ze dat haar grootmoeder de 
ware geschiedenis van haar 
familie al die jaren geheim heeft 
gehouden. Kapot van dit verraad 
vlucht Alice ver weg van de 
boerderij. 
In een schitterend natuurpark 
in Australië bouwt ze een nieuw 
leven op. Ze wordt verliefd en 
denkt eindelijk haar rust te 
hebben gevonden. Tot zich 
twee vrouwen melden met 
een ongelofelijk bericht en het 
verleden haar met grote stappen 
inhaalt.

John Boyne
Een ladder naar de hemel

Overal zijn verhalen te vinden, 
als je maar goed genoeg zoekt. 
Het hoeven niet eens je eigen 
verhalen te zijn. Tenminste, 
dat is wat de beginnende 
schrijver Maurice Swift al 
vroeg in zijn carrière besluit. 
Want ambitie heeft hij meer 
dan genoeg, schrijftalent ook 
wel, maar door een jammerlijk 
gebrek aan inspiratie kent zijn 
schrijversdroom vooralsnog geen 
vliegende start. Een toevallige 
ontmoeting met bestsellerauteur 
Erich Ackermann in een Berlijns 
hotel biedt hem de gelegenheid 
zichzelf in de wereld van de 
literatuur te lanceren. Erich is 
namelijk eenzaam, heeft een 
verhaal te vertellen en vindt in 
Maurice een gretig luisterend 
oor. De charme en attenties van 
Maurice maken hem blind voor 
de waarheid: hij had zijn verhaal 
beter voor zichzelf kunnen 
houden.
Een ladder naar de hemel is een 
psychologisch kat-en-muisspel 
dat laat zien dat de wereld aan je 
voeten ligt als je bereid bent tot 
het uiterste te gaan.

Cilla & Rolf Börjlind
Springvloed

Het verhaal speelt zich af in 
Zweden in verschillende lagen 
van de maatschappij. Olivia 
is een jonge studente van de 
politieacademie die onderzoek 
doet naar een ’cold case’ uit 1987. 
Destijds is er een moord gepleegd 
op het strand van Nordkoster, een 
eiland voor de kust van Zweden. 
Allerlei personen zijn Olivia bij 
dat onderzoek behulpzaam; de 
dakloze Jelle, een croupier uit het 
casino en een politierechercheur. 
Tegelijkertijd worden in het 
heden daklozen vermoord. 
Hierbij worden de martelingen 
gefilmd en op het internet gezet. 
De spanning blijft hoog, er zijn 
onverwachte wendingen met 
veel subplots. De verschillende 
verhaallijnen vormen uiteindelijk 
één geheel. Maatschappelijk 
georiënteerd, uitstekend 
thrillerdebuut, de eerste van een 
reeks waarvan dit jaar deel 5 
verschenen is van de thrillerserie 
over Olivia en Tom, waarin de 
relationele verhoudingen met elk 
deel meer uitgediept worden.

A.J. Finn
De vrouw in het raam

Anna Fox, bijna veertig, woont 
alleen in New York City. Na een 
traumatische gebeurtenis heeft 
ze straatvrees, slikt pillen, drinkt 
veel, kijkt zwart-witklassiekers 
(Hitchcock) en bespioneert 
met een kijker/camera haar 
buren. Eens per week komen de 
psychiater en de fysiotherapeut. 
Ze werkt nog online als 
kinderpsychologe en ook op een 
forum voor agorafobiepatiënten. 
Ze krijgt contact met de nieuwe 
buurvrouw Jane die haar helpt 
na een val buiten. Ze drinken 
iets en schaken. Dan ziet ze 
een geweldsscène waarbij Jane 
zwaargewond raakt. Maar de 
politie gelooft haar niet. Ze raakt 
bevriend met de tienerzoon 
die ook alles ontkent, maar wel 
vertelt over zijn gewelddadige 
vader. De auteur, redacteur bij 
een uitgeverij, schrijft onder 
pseudoniem een geweldig 
debuut. Het perspectief ligt bij 
de onbetrouwbare vertelster die 
telefonisch contact heeft met 
haar ex-man en dochtertje en 
’leeft’ in de films. Wat is realiteit 
en wat zijn hallucinaties door 
pillen en drank? Met veel twists 
zit de plot perfect in elkaar met 
een spannende, onverwachte 
ontknoping.

Isa Maron
Galgenveld

Een eindexamenkandidate 
bemoeit zich met de oplossing 
van een gruwelijke moord in 
Amsterdam-Noord. Kyra Slagter 
is pas 19 maar heeft een goed 
inzicht in de motieven van een 
moordenaar. Daarbij loopt ze de 
politie voor de voeten en loopt 
haar leven gevaar. Ze wordt 
gemotiveerd door de verdwijning 
van haar zusje en wil bij de 
politie om Saar op te sporen. 
Het verhaal wordt afwisselend 
verteld vanuit het oogpunt van 
Kyra, de politie, de moordenaar 
en een getraumatiseerd meisje 
dat in Engeland wordt gevonden. 
Het verdriet van de ouders 
om hun verdwenen dochter 
waardoor ze minder aandacht 
hebben voor hun andere 
kinderen is scherp getroffen. 
Evenals het aanvoelen van de 
onzekere gevoelens van jonge 
vrouwen. De moordenaar is een 
psychopaat met een voorliefde 
voor gruwelijke martelingen die 
realistisch beschreven worden. 
De politie hobbelt een beetje 
achter de feiten aan, terwijl Kyra 
heel open de zaak bekijkt en 
daardoor een andere richting 
inslaat. Deze thriller is al 
ouder, maar tevens het eerste, 
veelbelovende deel van een 
vierluik; De Noordzeemoorden.

BiblioNu tipt 

Aeham Ahmad
De pianist van Yarmouk

Pianist en zanger Aeham Ahmad, 
geboren in 1988, groeit op in 
Yarmouk in Damascus, een 
Palestijns vluchtelingenkamp dat 
later in een drukke winkelstraat 
veranderde. Zijn blinde vader 
begint daar een muziekwinkel. 
Als Yarmouk door de oorlog 
verandert in een spookstad, 
speelt en zingt Aeham uit 
wanhoop op straat, om mensen 
hoop te geven. Zijn foto, 
Aeham in een groen shirt, 
achter de piano tussen kapot 
geschoten huizen, is de hele 
wereld overgegaan. Nadat  
IS-strijders zijn piano in brand 
gestoken hebben, vlucht Aeham 
naar Duitsland. Zijn vrouw en 
zoontjes blijven in Damascus. 
Als lezer leef je intens met 
Aeham mee, als hij zijn leven 
in Yarmouk beschrijft, eerst als 
kind en schooljongen, later als 
muziekleraar. Het is heftig en 
ontroerend tegelijk. Hoe kan 
iemand in zo’n verwoeste stad 
leven.

Nu de zomer is aangebroken is het weer tijd om lekker met een 
boek in het zonnetje te gaan zitten. Zonnebril op, koud glaasje 
limonade of biertje erbij en lezen maar! BiblioNu Horst tipt tien 
echte zomerboeken die niet mogen ontbreken in je vakantie-
koffer, naast je tuinstoel of op je e-reader.

Rosie Walsh 
Zeven perfecte dagen 

 De onlangs gescheiden 
Sarah ontmoet tijdens een 
familiebezoek in Engeland de 
liefde van haar leven. Deze 
liefde voor Eddie David lijkt 
wederzijds. Samen brengen ze 
zeven geweldige dagen door, 
voordat Eddie op vakantie gaat 
en Sarah kort erna weer naar 
Amerika zal vertrekken. Hij 
belooft haar te bellen zodra hij 
geland is en ze maken plannen 
voor een gezamenlijke toekomst. 
Eddie laat na zijn vertrek echter 
niets meer van zich horen. Sarah 
probeert de reden van deze 
plotselinge breuk te achterhalen. 
Wanneer de ware toedracht van 
Eddie’s stilzwijgen boven tafel 
komt, krijgt Sarah de schrik 
van haar leven. Dit boek is 
een waar juweeltje. Vanaf het 
begin wordt je meegesleept 
in de romance tussen Sarah 
en Eddie en vervolgens in het 
grote verdriet van Sarah. Het 
boek is opgedeeld in drie delen. 
Dit maakt het overzichtelijk en 
makkelijk leesbaar. Het verhaal 
houdt je in de ban en met name 
tegen het einde is het onmogelijk 
om dit boek weg te leggen. 
De laatste hoofdstukken zijn 
ware nagelbijters en een echte 
tranentrekker. Dit debuut is 
een knap staaltje schrijfwerk! 
Zeer goed bedacht plot.

Karen Dionne
Dochter van het moeras

Helena groeit op met haar 
ouders in een afgelegen 
moerasgebied in Michigan. Haar 
vader leert haar alles over de 
natuur, jagen, spoorzoeken en 
overleven in de wildernis. Helena 
adoreert haar vader en zou alles 
voor hem doen. Maar als ze 
ouder wordt en in de puberteit 
terecht komt, zet ze toch wat 
vraagtekens bij zijn gedrag en 
handelen. Zeker als hij Helena’s 
moeder zwaar mishandelt. 
Wat Helena niet weet, is 
dat vader haar moeder op 
twaalfjarige leeftijd ontvoerde 
en sindsdien gevangen houdt in 
het uitgestrekte moeras. En dat 
haar moeder al jarenlang zoekt 
naar een kans om te ontsnappen. 
Knap en meelevend geschreven, 
langzaam verdwijnt je sympathie 
voor de vaderfiguur en verandert 
die in kokende woede. Een mooie 
combinatie van hoofdstukken uit 
het verleden en heden. Het cliché 
is hier werkelijkheid: spannend 
vanaf de eerste bladzijdes. 
Een boek om in één ruk uit te 
lezen. De auteur heeft haar 
sporen ruimschoots verdiend 
met eerdere thrillers en deze titel 
is een pareltje aan haar ketting 
erbij. 

zomerboeken
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Uitagenda Horst aan de Maas ieder jaar de kermis. Dit jaar vindt die 
plaats van zaterdag 29 juni tot en met 
dinsdag 2 juli. Het feest vindt iedere 
avond plaats in de feesttent achter de 
kerk. De kermis is op zaterdag tussen 
18.00 en 02.00 uur geopend en op de 
overige dagen van 14.00 tot 01.00 uur.

Kermis – Grubbenvorst
In Grubbenvorst staat de kermis op het 
programma van zaterdag 29 juni tot 
en met dinsdag 2 juli. Op het Pastoor 
Vullinghsplein zijn onder andere 
de botsauto’s, een draaimolen, een 
schiettent en verschillende andere 
attracties en etenskraampjes te vinden. 
De kermis duurt op zaterdag van 16.00 
tot 02.00 uur en op de overige dagen 
van 14.00 tot 01.00 uur.

Dinsdag 2 juli
Kermis - Hegelsom
Jongerensoos OJC Phoenix organiseert 
ieder jaar de kermis. Dit jaar vindt die 
plaats van zaterdag 29 juni tot en met 
dinsdag 2 juli. Het feest vindt iedere 
avond plaats in de feesttent achter de 
kerk. De kermis is op zaterdag tussen 
18.00 en 02.00 uur geopend en op de 
overige dagen van 14.00 tot 01.00 uur.

Kermis – Grubbenvorst
In Grubbenvorst staat de kermis op het 
programma van zaterdag 29 juni tot 
en met dinsdag 2 juli. Op het Pastoor 
Vullinghsplein zijn onder andere 
de botsauto’s, een draaimolen, een 
schiettent en verschillende andere 
attracties en etenskraampjes te vinden. 
De kermis duurt op zaterdag van 16.00 
tot 02.00 uur en op de overige dagen 
van 14.00 tot 01.00 uur.

Donderdag 4 juli
Zomeravondconcert
De Koninklijke Harmonie van Horst 
houdt op donderdag 4 juli op 
het Wilhelminaplein in Horst een 
zomeravondconcert.

Vrijdag 5 juli
Melderse Examenfuif - Melderslo
Stichting KPJ Feesten Melderslo 
organiseert elk jaar het Melderse 
Examenfuif, een feest speciaal voor 
geslaagden middelbare scholieren. 
Ieder jaar komen er artiesten naar 
Melderslo om daar een feestje te 
vieren. Naast de geslaagden is iedereen 
gewoon welkom. Deze editie komen 
onder meer La Fuente, Hitmaestro en 
Mattinee’ss. Het evenement begint om 
20.00 uur. 

OLS: Gebrouwen in Limburg - 
Sevenum
De traditionele feestavond van het 
OLS vindt plaats op vrijdag 5 juli in de 
Feesttent OLS aan de Straarterstraat 
in Sevenum. Het dorp won de editie 
van 2018 het OLS en daarmee mogen 
zij het schietfestijn organiseren. 
Tijdens Gebrouwen in Limburg treden 
onder andere Memphis Maniacs, Beppie 
Kraft en Rowwen Héze op. 

Zaterdag 6 juli
Kermis – Lottum
De kermis van Lottum duurt van 
zaterdag 6 juli tot en met dinsdag 

9 juli. In het dorp vinden verschillende 
optredens plaats in de kermistent, 
waaronder de Plork en de Aannemers 
op zondag 7 juli. Op zaterdag is de 
kermis geopend van 18.00 tot 02.00 
uur. Op de overige dagen is deze open 
van 14.00 tot 01.00 uur.

Kermis – America
Ook in America is het in de zomer 
kermis. Deze kermis duurt van zaterdag 
6 juli tot en met woensdag 10 juli. 
Tijdens de kermis staat er een feesttent 
in het dorp en vinden er verschillende 
optredens plaats. De attracties zijn 
geopend vanaf zondag 7 juli op alle 
dagen van 14.00 tot 01.00 uur.

Zomercarnaval - Horst
De zomercarnaval vindt dit jaar weer 
op zaterdag 6 juli plaats. Prins Kees I, 
adjudanten Daan en Frank gaan voorop 
in de optocht. Die trekt vanaf 18.15 uur 
door Horst via de Dreumel-route. Vanaf 
19.11 uur kan iedereen het trio komen 
feliciteren tijdens de receptie bij Café 
de Beurs. 

Zondag 7 juli
Kermis – Lottum
De kermis van Lottum duurt van 
zaterdag 6 juli tot en met dinsdag 9 
juli. In het dorp vinden verschillende 
optredens plaats in de kermistent, 
waaronder de Plork en de Aannemers 
op zondag 7 juli. Op zaterdag is de 
kermis geopend van 18.00 tot 02.00 
uur. Op de overige dagen is deze open 
van 14.00 tot 01.00 uur.

Kermis – America
Ook in America is het in de zomer 
kermis. Deze kermis duurt van zaterdag 
6 juli tot en met woensdag 10 juli. 
Tijdens de kermis staat er een feesttent 
in het dorp en vinden er verschillende 
optredens plaats. De attracties zijn 
geopend vanaf zondag 7 juli op alle 
dagen van 14.00 tot 01.00 uur.

Oud Limburgs Schutterfeest (OLS) 
- Sevenum
Dé dag voor alle schutters uit Limburg 
die meedoen om het toernooi 
schutterstoernooi te winnen. Sevenum 
won de vorige editie en mocht daarom 
traditiegetrouw het OLS in eigen dorp 
organiseren. Naast het schieten, is er 
in de feesttent allerlei dingen te doen. 
Locatie is het schuttersterrein aan de 
Staarterstraat in Sevenum. De grote 
finale van het toernooi vindt plaats op 
donderdag 13 juli.

Zomermarkt - Broekhuizen
In Broekhuizen staan op zondag 7 juli 
een aantal markkraampjes opgesteld 

shoppen eten en drinken actief natuurshoppen eropuitkunst & cultuur

winkel  •  zelfpluk  •  terras  •  speeltuin

Dorperpeelweg 1,
5966 PM America
Tel. 06 - 39 23 92 65
Tel. 0493 – 38 07 82
www.blauwebessenland.nl

Geniet van vers blauwe
bessengebak, lekkere producten en 
koop of pluk zelf je eigen bessen!

Naast een winkel met heerlijke 
blauwe bessenproducten, die je direct 
kunt nuttigen op het gezellige terras, 
biedt Blauwebessenland ook leuke 
arrangementen voor groepen.
Een rondleiding door de blauwe 
bessenvelden met uitleg van de boer 
is leuk voor jong en oud!

ZELFPLUK

VANAF JULI

 3,00
PER KILO

In het seizoen juli t/m augustus zijn wij geopend op:
maandag t/m zaterdag: 09:00 - 18:00 uur zondag: 10:00 - 17:00 uur

Op zondag 13 juli
tijdens de landelijke opening

van het zachtfruitseizoen wordt 
onze binnenspeeltuin geopend. 

Deze is vanaf 15 juli dagelijks 
geopend in juli en augustus. 

in het centrum van het dorp. De markt 
begint om 11.00 uur en de locatie is de 
Veerweg en Loswal. De entree is gratis. 
Rondleiding Kasteel Huys ter Horst 
– Horst Iedere eerste zondag van de 
maand zijn er rondleidingen bij Kasteel 
Huys ter Horst. Deze rondleidingen 
starten om 14.00 en 16.00 uur.

Maandag 8 juli
Kermis – Lottum
De kermis van Lottum duurt van 
zaterdag 6 juli tot en met dinsdag 
9 juli. In het dorp vinden verschillende 
optredens plaats in de kermistent. 
Op zaterdag is de kermis geopend van 
18.00 tot 02.00 uur. Op de overige 
dagen is deze open van 14.00 tot 
01.00 uur.

Kermis – America
Ook in America is het in de zomer 
kermis. Deze kermis duurt van 
zaterdag 6 juli tot en met woensdag 
10 juli. Tijdens de kermis staat er 
een feesttent in het dorp en vinden 
er verschillende optredens plaats. 
De attracties zijn geopend vanaf 
zondag 7 juli op alle dagen van 
14.00 tot 01.00 uur.

JAKO voetbaldagen – Lottum
Van maandag 8 juli tot vrijdag 
12 juli worden bij voetbalvereniging 
SV Lottum de JAKO voetbaldagen 
georganiseerd voor de jeugd. 
De voetbaldagen zijn bedoeld 
voor jongens en meisjes die graag 
voetballen, ze hoeven niet op een 

vereniging te zitten. Vijf dagen 
lang zijn ze bezig met allerlei 
voetbalactiviteiten.

Dinsdag 9 juli
Kermis – Lottum
De kermis van Lottum duurt van 
zaterdag 6 juli tot en met dinsdag 
9 juli. In het dorp vinden verschillende 
optredens plaats in de kermistent. 
Op zaterdag is de kermis geopend van 
18.00 tot 02.00 uur. Op de overige 
dagen is deze open van 14.00 tot 
01.00 uur.

Kermis – America
Ook in America is het in de zomer 
kermis. Deze kermis duurt van 
zaterdag 6 juli tot en met woensdag 
10 juli. Tijdens de kermis staat er 
een feesttent in het dorp en vinden 
er verschillende optredens plaats. 
De attracties zijn geopend vanaf 
zondag 7 juli op alle dagen van 
14.00 tot 01.00 uur.

St.  Jansstraat 5
5964 AA Meterik
www.de3vrouwen.nl
Tel. 077 2300015

Openingstijden:
di t/m vr 10.00-17.00 uur 
za 10.00-16.00 uur

DE 3VROUWEN
is een unieke winkel voor de gezondheid
U vindt er een uitgebreid assortiment edelstenen, 
bloesemremedies, celzouten, essentiële oliën, biologische 
cosmetica, natuurlijke shampoo, cbd olie, water vitalisators, 
boeken, diverse thee soorten en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op: 
www.primaveralife.nl (informatie oliën) 

www.bloesemremedies.com (bloesemremedies) 
www.celzouten.com (Schüssler celzouten)

Vrijdag 28 juni
Openluchtconcert - Hegelsom
Muziekvereniging St. Hubertus uit 
Hegelsom organiseert op vrijdag 
28 juni een openluchtconcert,  
op het nieuwe terras van Zaal Debije in 
Hegelsom. Dit is naast de afsluiting van 
het seizoen, ook de generale repetitie 
voor de concertreis richting Bitburg/
Trier. Het concert begint om 19.30 uur. 

Zaterdag 29 juni
Kermis - Hegelsom
Jongerensoos OJC Phoenix organiseert 
ieder jaar de kermis. Dit jaar vindt 
die plaats van zaterdag 29 juni tot 
en met dinsdag 2 juli. Het feest vindt 
iedere avond plaats in de feesttent 
achter de kerk. De kermis is op 
zaterdag tussen 18.00 en 02.00 uur 
geopend en op de overige dagen van 
14.00 tot 01.00 uur.

Kermis – Grubbenvorst
In Grubbenvorst staat de kermis op het 
programma van zaterdag 29 juni tot 
en met dinsdag 2 juli. Op het Pastoor 
Vullinghsplein zijn onder andere 
de botsauto’s, een draaimolen, een 
schiettent en verschillende andere 
attracties en etenskraampjes te vinden. 
De kermis duurt op zaterdag van 16.00 
tot 02.00 uur en op de overige dagen 
van 14.00 tot 01.00 uur.

DAF-weekend - America en 
Griendtsveen
Vanwege het 800-jarig jubileum van 
de gemeente Horst aan de Maas wordt 
de geschiedenis van de gemeente 
opgehaald. In America en Griendtsveen 
zal er een toertocht plaatsvinden met 
allerlei DAF-voertuigen.

Preuven Beej Ôs – Horst
Bistro Beej Ôs organiseert voor het 
tweede jaar het foodfestival Preuven 
Beej Ôs. Tijdens dit evenement bij 
Bistro Beej Ôs in Horst worden er 
meerdere streekproducten aangeboden 
onder genot van (live)muziek. ’s 
Avonds spelen er verschillende bands 
uit de regio. Het evenement vindt 
plaats op zaterdag 29 en zondag 
30 juni.

Ruiterfeest - Horst
Ruiterclub Wittenhorst organiseert op 
zaterdag 29 juni en zondag 30 juni het 
jaarlijkse Ruiterfeest in de Kasteelse 
Bossen in Horst. Er zijn verschillende 
spring- en dressuurwedstrijden 
die bezoekers bij kunnen wonen. 
Voor kinderen is er onder andere 
een dierenweide, schminken en een 
springkussen. Op zaterdag vindt 
het evenement plaats van 11.00 tot 
16.00 uur en op zondag van 09.30 tot 
17.00 uur.

Zondag 30 juni
Koopzondag - Horst
In het centrum van Horst zijn op 
zondag 29 juni de winkels geopend.

Kermis - Hegelsom
Jongerensoos OJC Phoenix organiseert 
ieder jaar de kermis. Dit jaar vindt 
die plaats van zaterdag 29 juni tot 
en met dinsdag 2 juli. Het feest vindt 
iedere avond plaats in de feesttent 
achter de kerk. De kermis is op 
zaterdag tussen 18.00 en 02.00 uur 
geopend en op de overige dagen van 
14.00 tot 01.00 uur.

Kermis – Grubbenvorst
In Grubbenvorst staat de kermis op het 
programma van zaterdag 29 juni tot 
en met dinsdag 2 juli. Op het Pastoor 
Vullinghsplein zijn onder andere 

de botsauto’s, een draaimolen, een 
schiettent en verschillende andere 
attracties en etenskraampjes te vinden. 
De kermis duurt op zaterdag van 16.00 
tot 02.00 uur en op de overige dagen 
van 14.00 tot 01.00 uur.

Broodjes bakken voor kinderen - 
Melderslo
Bij openluchtmuseum De Locht in 
Melderslo kunnen kinderen deze 
dag zelf brood bakken. Er wordt een 
demonstratie gegeven hoe dit werkt. De 
band Rolling Notes uit Asten speelt in 
de kiosk en het Eindhovens Kamerkoor 
zingt in de kapel. Het museum is 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Expositie Megjes - Kronenberg  
(t/m 6 juli)
Fotografe Marleen Wijnen fotografeerde 
359 meisjes (megjes in dialect, red.) 
die in 2018 in Kronenberg woonden 
in de leeftijd van 0 tot en met 96 
jaar. De opening van de expositie 
vindt plaats 30 juni om 11.00 uur 
op het Kerkplein in Kronenberg. 
Rondleidingen zijn om 15.00 en 19.30 
uur. De expositie staat er tot en met 
zaterdag 6 juli.

Maandag 1 juli
Kermis - Hegelsom
Jongerensoos OJC Phoenix organiseert 
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JAKO Korfbaldagen - Lotttum
Op dinsdag 16, woensdag 17 en 
donderdag 18 juli vinden bij SV Lottum 
de korfbaldagen plaats. Op het 
programma staan verschillende 
korfbalactiviteiten, bedoeld voor 
zowel kinderen die al bij een 
korfbalvereniging zitten als kinderen 
zonder korfbalervaring.

Zaterdag 20 juli
Zomermarkt - Grubbenvorst
Het Ondernemers Collectief 
Grubbenvorst organiseert samen met 
Elroco Jaarmarkten op zaterdag 20 juli 
een zomermarkt. De markt duurt van 
11.00 tot 17.00 uur in het centrum van 
Grubbenvorst.

Donderdag 25 juli
Zomermarkt – Horst 
Op een aantal zomerse donderdagen 
wordt een zomermarkt gehouden met 
meer dan veertig kraampjes vol curiosa, 
handwerk en snuisterijen. De markt 
duurt van 12.00 tot 18.00 uur.

Vrijdag 26 juli
CampZone – Kronenberg
Het evenemententerrein in Kronenberg 
staat tussen vrijdag 26 juli en vrijdag 
5 augustus in het teken van een 
grote outdoor gamingvakantie. Elf 
dagen lang kunnen deelnemers die 
geïnteresseerd zijn in computers en 
games meedoen bij de ze camping. 
Overdag wordt er tegen elkaar 
gespeeld en in de avonduren is er een 
barbecue. 

Zaterdag 27 juli
Kermis – Melderslo
In Melderslo is het deze zomer ook 
kermis. Die kermis duurt van zaterdag 
27 juli tot en met dinsdag 30 juli. 
Op zaterdag is de kermis geopend 
van 18.00 tot 02.00 uur, op de overige 
dagen van 14.00 tot 01.00 uur.

The Village Festival – Horst
Op zaterdag 27 juli wordt 
de Kasteelruïne in Horst 
omgetoverd tot een zomers festival, 
met dj’s van landelijke allure en 
lokaal talent.

Zondag 28 juli
Kermis – Melderslo
In Melderslo is het deze zomer ook 
kermis. Die kermis duurt van zaterdag 
27 juli tot en met dinsdag 30 juli. 
Op zaterdag is de kermis geopend 
van 18.00 tot 02.00 uur, op de overige 
dagen van 14.00 tot 01.00 uur.

MEGA Carbootsale – Horst
MCC Events organiseert op zondag 
28 juli een grote carbootsale 
van 08.30 tot 15.30 uur op het 
evenemententerrein aan het Peeldijkje 
in Horst.

Koopzondag – Horst
In het centrum van Horst zijn op 
zondag 28 juli de winkels geopend.

Maandag 29 juli
Kermis – Melderslo
In Melderslo is het deze zomer 
ook kermis. Die kermis duurt van 
zaterdag 27 juli tot en met dinsdag 
30 juli. Op zaterdag is de kermis 
geopend van 18.00 tot 02.00 uur, 
op de overige dagen van 14.00 tot 
01.00 uur.

Dinsdag 30 juli
Kermis – Melderslo
In Melderslo is het deze zomer 
ook kermis. Die kermis duurt van 
zaterdag 27 juli tot en met dinsdag 
30 juli. Op zaterdag is de kermis 
geopend van 18.00 tot 02.00 uur, 
op de overige dagen van 14.00 tot 
01.00 uur.

Donderdag 1 augustus
Zomermarkt – Horst 
Op een aantal zomerse donderdagen 
wordt een zomermarkt gehouden 
met meer dan veertig kraampjes vol 
curiosa, handwerk en snuisterijen. 
De markt duurt van 12.00 tot  
18.00 uur.

Vrijdag 2 augustus
Beatz & Bandz Summerfestival – 
Lottum
In Lottum vindt van vrijdag 2 tot en 
met zondag 4 augustus het jaarlijkse 
Beatz & Bandz Summerfestival plaats 
bij rijhal Hoogveld. Van dance dj’s tot 
rockbands: het festival biedt voor elk 
wat wils.

Zondag 4 augustus
Rondleiding Kasteel Huys  
ter Horst – Horst
Iedere eerste zondag van de maand zijn 
er rondleidingen bij Kasteel Huys ter 
Horst. Deze rondleidingen starten om 
14.00 en 16.00 uur.

Jaarmarkt
De gebruikelijke weekmarkt in Horst 
wordt op zondag 4 augustus uitgebreid 
met muziek en activiteiten voor 
kinderen. De markt duurt van 09.00 
tot 16.00 uur.
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Even buiten Arcen staat de Hertog Jan Brouwerij.
Wij vertellen je graag over onze liefde voor bier.
Je bent van harte welkom voor een rondleiding.

 Kijk voor actuele tijden en beschikbaarheid op
www.hertogjan.nl/brouwerij

Woensdag 10 juli
Kermis – America
Ook in America is het in de zomer 
kermis. Deze kermis duurt van 
zaterdag  6 juli tot en met woensdag 
10 juli. Tijdens de kermis staat er 
een feesttent in het dorp en vinden 
er verschillende optredens plaats. 
De attracties zijn geopend vanaf 
zondag 7 juli op alle dagen van 
14.00 tot 01.00 uur.

Vrijdag 12 juli
Kermis – Meterik
Ook Meterik heeft dit jaar voor het 
vierde jaar op rij een kermis. Deze 
duurt van vrijdag 12 juli tot en met 
maandag 15 juli. Op zaterdagavond 
staat feestband Starstruck op het 
podium van de feesttent. 

Zaterdag 13 juli
Kermis - Tienray
In Tienray vindt de jaarlijkse kermis 
plaats van zaterdag 13 tot en met 
dinsdag 16 juli. Dit jaar zijn er 
attracties als de rupsbaan, een 
lijntrekspel en de lucky crane. Op 
zaterdag is de kermis geopend van 
18.00 tot 02.00 uur, op de overige 
dagen van 14.00 tot 01.00 uur.

Kermis – Meterik
Ook Meterik heeft dit jaar voor het 
vierde jaar op rij een kermis. Deze 
duurt van vrijdag 12 juli tot en met 
maandag 15 juli. Op zaterdagavond 
staat feestband Starstruck op het 
podium van de feesttent. 

Kermis – Broekhuizenvorst
Ook in Broekhuizenvorst staat er deze 
zomer een kermis op het programma. 
In dit dorp duurt de kermis van 
zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 juli.
Kavelen (OLS finale) - Sevenum
Tijdens de grote OLS finale zal beslist 
worden wie d’n Um mee naar huis mag 
nemen en zich het hele jaar OLS-
kampioen mag noemen. Het evenement 
is op de Staarterstraat in Sevenum.

Zondag 14 juli
Kermis - Tienray
In Tienray vindt de jaarlijkse kermis 
plaats van zaterdag 13 tot en met 
dinsdag 16 juli. Dit jaar zijn er 
attracties als de rupsbaan, een 
lijntrekspel en de lucky crane. Op 
zaterdag is de kermis geopend van 
18.00 tot 02.00 uur, op de overige 
dagen van 14.00 tot 01.00 uur.

Kermis – Meterik
Ook Meterik heeft dit jaar voor het 
vierde jaar op rij een kermis. Deze 

duurt van vrijdag 12 juli tot en met 
maandag 15 juli. 

Boerenzomermarkt - Melderslo
Tientallen marktkramen met 
kooplieden en kunstenaars komen 
naar openluchtmuseum De Locht in 
Melderslo. Kinderen kunnen een rondrit 
maken met de sjees, de bakker bakt 
boerenkrentenbrood en de veilingklok 
draait en veilt biologische groenten. 
De smid is aan het werk. Muziek is er 
die dag van blaaskapel Zwei Dörfer. 
Het museum is geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

MEGA Carbootsale – Horst
MCC Events organiseert op zondag 
14 juli een grote carbootsale 
van 08.30 tot 15.30 uur op het 
evenemententerrein aan het Peeldijkje 
in Horst.

Fête Local - Sevenum
Op en rond Gasterie Lieve Hemel in 
Sevenum overheerst deze dag het 
Franse leven. Proef diverse Franse 
lekkernijen als oesters, kaas, hammen, 
olijven en salades. Op de Franse 
markt wordt van alles aangeboden, 
terwijl op de achtergrond Franse 
muziek gespeeld wordt. Verder 
is er een broncante markt en een 
schildersexpositie en kan er een 
karikatuur getekend worden voor een 
goed doel. Het evenement vindt plaats 
van 12.00 tot 0.00 uur.

Maandag 15 juli
Kermis - Tienray
In Tienray vindt de jaarlijkse 
kermis plaats van zaterdag 13 tot 
en met dinsdag 16 juli. Dit jaar 
zijn er attracties als de rupsbaan, 
een lijntrekspel en de lucky crane. 
Op zaterdag is de kermis geopend 
van 18.00 tot 02.00 uur, op de overige 
dagen van 14.00 tot 01.00 uur.

Kermis – Meterik
Ook Meterik heeft dit jaar voor het 
vierde jaar op rij een kermis. Deze 
duurt van vrijdag 12 juli tot en met 
maandag 15 juli.  

Dinsdag 16 juli
Kermis - Tienray
In Tienray vindt de jaarlijkse 
kermis plaats van zaterdag 13 tot 
en met dinsdag 16 juli. Dit jaar 
zijn er attracties als de rupsbaan, 
een lijntrekspel en de lucky crane. 
Op zaterdag is de kermis geopend 
van 18.00 tot 02.00 uur, op de 
overige dagen van 14.00 tot 01.00 
uur.

Hagerlei 1  •  5912 PP Venlo  •  tel. 077-3266540  •  www.kinderboerderijhagerhof.nl
info@kinderboerderijhagerhof.nl  •  /hagerhof  •  @kinderboerderijhagerhof

Het leukste uitje met kinderen!
Maak kennis met dieren en de 
natuur en prikkel al je zintuigen!
Er zijn koeien, vogels, konijnen, 
varkens, geiten en talloze andere 
dieren. Ze staan te trappelen om 
gevoerd en geaaid te worden. 
Doe, ervaar en beleef en sluit af 
met iets lekkers in ons restaurant!

•  Gratis entree (een vrijwillige bijdrage 
    wordt zeer gewaardeerd)
•  Familierestaurant met 80 zitplaatsen
•  Ideale ligging aan de A73

Meer info?
Kijk op www.kinderboerderijhagerhof.nl

De natuur ontdekkenop een speelse manier? Wie wil dat nou niet!

KOM ZWEMMEN BIJ HET TOFFEDAG STRAND 
& ZOEK VERKOELING OP ONS TERRAS!

KOUDE DRANKJES - IJS - SNACKS

WARME 
DAG?

TIENRAYSEWEG 2 - KASTEELSE BOSSEN IN HORST - /TOFFEDAGSTRAND

A73 Afslag 10

Parkhotel
Tienrayseweg

GRATIS ENTREE &
GRATIS PARKEREN! 
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Donderdag 8 augustus
Zomermarkt – Horst 
Op een aantal zomerse donderdagen 
wordt een zomermarkt gehouden met 
meer dan veertig kraampjes vol curiosa, 
handwerk en snuisterijen. De markt 
duurt van 12.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag 10 augustus
Jumping Zaerum – Sevenum
Ruiterclub Bucephalus uit Sevenum 
organiseert op zaterdag 10 augustus 
voor de eerste keer een jumping event 
in Sevenum op het Raadhuisplein. 
Diverse ruiters uit de regio komen 
dan met pony ś en paarden samen in 
het centrum van het dorp om mensen 
op een laagdrempelige manier kennis 
te laten maken met de paardensport. 
Start van het evenement is om 
13.00 uur.

Zondag 11 augustus
MEGA Carbootsale – Horst
MCC Events organiseert op zondag 
11 augustus een grote carbootsale 
van 08.30 tot 15.30 uur op het 
evenemententerrein aan het Peeldijkje 
in Horst.

Donderdag 15 augustus
Zomermarkt – Horst 
Op een aantal zomerse donderdagen 
wordt een zomermarkt gehouden 
met meer dan veertig kraampjes vol 
curiosa, handwerk en snuisterijen.  
De markt duurt van 12.00 tot 
18.00 uur.

Western Weekend – Meterik
Van donderdag 15 tot en met zondag 
18 augustus vindt het Western Weekend 
plaats bij schietvereniging Davy 
Crockett aan de Bergsteeg in Meterik. 
Met wederom 25- 50 meter precisie 
schieten, duel, trappertrail en een 
Civil War Reenactment, maar ook live 
muziek en handelaren.

Vrijdag 16 augustus
Miatas Mazda MX-5 Meeting – 
Sevenum
In Sevenum vindt van vrijdag 16 tot en 
met zondag 18 augutus de grootste 
Mazda MX-5 meeting plaats.

Zaterdag 17 augustus
Harmoniefeesten – Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst 
organiseert het laatste weekend van 
de zomervakantie traditioneel de 
Harmoniefeesten. Deze vinden plaats 
van zaterdag 17 tot en met zondag 
18 augustus op het Lambertusplein 
in Horst. Op zondag is er ook een 
kindermarkt.

Maandag 19 augustus
Poels Meubelen Regio Toernooi – 
Horst
Jeu de Boulesclub Horst organiseert 
ieder jaar het Poels Meubelen Regio 
Toernooi speciaal voor amateurs. 
Tot en met zondag 25 augustus wordt 
er op acht dagdelen gespeeld, waarbij 
op deze zondag de finale gespeeld 
wordt.

Vrijdag 23 augustus
Phoenix on the Beach – Hegelsom
OJC Phoenix organiseert van 
vrijdag 23 tot en met zondag 
25 augustus het festival Phoenix 
on the Beach. Drie dagen lang staat 
de jongerensoos in het teken van 
zand, feest en flessen bier.  
Het feest begint op vrijdagavond om 
20.00 uur.

Zondag 25 augustus
MEGA Carbootsale – Horst
MCC Events organiseert op zondag 
25 juli een grote carbootsale van 08.30 
tot 15.30 uur op het evenemententerrein 
aan het Peeldijkje in Horst.

Zaterdag 31 augustus
LEF! finale - Horst
Na een aantal voorronden in thema  
800 jaar Horst aan de Maas, is dan nu 
de finale van de talentenjacht. LEF! is 
op het Lambertusplein in Horst van 
11.00 tot 14.00 uur.

Zondag 1 september
Rondleiding Kasteel Huys ter Horst 
– Horst
Iedere eerste zondag van de maand 
zijn er rondleidingen bij Kasteel Huys 
ter Horst. Deze rondleidingen starten 
om 14.00 en 16.00 uur.

Koopzondag – Horst
In het centrum van Horst zijn op zondag 
1 september de winkels geopend. 

Walk 4 The Roses – Horst
De negende editie van de wandeltocht 
en run in strijd tegen kanker. Start en 
finish hiervan is op het Wilhelminaplein 
in Horst.

Colofon
Zomer in Horst aan de Maas is een gratis uitgave van Kempen Media en is op donderdag 27 juni 2019 gratis 
verspreid via nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Daarnaast ligt de zomerkrant gedurende de zomerperiode tot 
en met 31 augustus bij diverse  recreatie- en horecagelegenheden in Horst aan de Maas. 

Oplage: 35.000
 
Kempen Media
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
077 208 32 00
info@kempen-media.nl

Fotografie en beeldredactie
Jos Derks Fotografie
Bas Kleuskens Fotografie 
Kempen Media

Verspreiding & bezorging
Garçon
bezorgservice@garcon.nl

Speciale dank aan
Familie Verheijen (foto voorpagina)

Bij het vervaardigen van de gratis vakantiekrant is uiterste 
zorgvuldigheid betracht. Aan de inhoud en vormgeving 
van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. 
Kempen Media  is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. 
Kempen Media behoudt zich ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave zowel het auteursrecht conform artikel 15 lid 1 
sub 4 van de auteurswet als het databankrecht voor.
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Elke week 

Weekmarkt Horst 
De markt in Horst staat tijdens de 
zomermaanden elke dinsdag van 
09.00 tot 12.00 uur in het centrum van 
het dorp. 

Houthuizer Molen
De Lottumse Molen aan de 
Grubbenvorsterweg is op dinsdagen 
en donderdagen van 13.00 tot 
17.00 uur geopend. Op zaterdag is de 
molen van 11.00 tot 17.00 uur open. 
De molenaars zijn dan ook aanwezig. 
Op aanvraag kunnen excursies worden 
verzorgd. 

Molen Eendracht Maakt Macht
De molen in Meterik is iedere zaterdag 
tussen 13.30 en 17.00 uur te bezoeken. 

Peelmuseum
Het Peelmuseum aan de 
Griendtsveenseweg 69 in America is 
elke woensdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur geopend. Iedere tweede en 
vierde zondag van de maand is het 
museum ook geopend. Om 14.00 en 
15.30 uur is er een rondleiding met 
gids. Op aanvraag is het museum 
buiten de openingstijden ook met 
groepen te bezoeken. 

Museum de Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst is 
tijdens de zomer van dinsdag tot zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Het 
documentatiecentrum is op die dagen 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Openluchtmuseum De Locht
Openluchtmuseum De Locht in 
Melderslo is tijdens de zomerperiode 
elke dag van 10.00 tot 17.00 uur 
geopend voor publiek. Activiteiten 
beginnen om 11.00 uur. 

Museum Sorghvliet
Het museum aan de Molenbeek in 
Tienray is deze zomer te bezoeken 
na een telefonische afspraak 
met eigenaar Wiel Nabben via 
0478 69 14 68. Het museum toont een 
privécollectie van oude ambachten en 
gebruiksvoorwerpen uit de periode 
1850 tot 1950. Ook zijn voorwerpen 
gerelateerd aan de Zusters van het 
Kostbaar Bloed te zien. 

Koperslagermuseum
Het Koperslagermuseum in Horst 
is van dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.00 tot 18.00 uur geopend. 
Op zaterdag is het museum van 13.00 
tot 16.00 uur geopend. 

Schatkamer St. Lambertuskerk 
De Schatkamer van de 
St. Lambertuskerk in Horst is de hele 
zomer ter bezichtiging opengesteld 
op dinsdagen van 10.00 tot 12.30 uur 
en op woensdag, donderdag, zaterdag 
en zondag van 14.00 tot 16.30 uur. 
Hier worden kerkschatten zoals 
beelden, paramenten, vaandels en 
liturgische voorwerpen getoond. 

Ondanks zorgvuldig samenstellen van de agenda 

door de redactie, kan het voorkomen dat een 

evenement of aanvangstijd nog niet bekend was 

ten tijde van het drukken van deze zomerkrant.


