Sterk in gemeenschapsdenken

gemeentenieuws pagina

TIJDENS DE
BOUWVAK

28
07
2

0

1

12

GEOPEND

1

A-merken voor outlet prijzen
www.tegel-outlet.com

Belééf de vakantie in Horst aan de Maas

pagina

T 0478 69 12 12

08

Jeugd
Horst aan
de Maas
klaagt
niet over
vakantiewerk
pagina

04

Evaluatie
achter
gesloten
deuren
pagina

05

Kees van
Rooij
’sanitair’
pagina

09

Harmoniefeesten
in de
problemen
pagina

15

Jonge ondernemers
in de regio
Het is vakantietijd. En dat betekent voor veel
mensen lekker uitrusten van de dagelijkse beslommeringen. Vooral voor kinderen is het even wennen. De
vraag is dan: wat ga je dan doen met al die vrije tijd?

De zomer inspireert ook jonge inwoner van de gemeente om het beste
beentje voor te zetten. Dat levert heel
spontane initiatieven op. Een tafeltje

met vazen vol met kleurige bloemen.
Daarbij staan Sven Versteegen (11),
Niels Janssen (11), Jarno Rongen (11),
Teun Keijsers (10) en Niels Peters (7).

Ook dit jaar blauwalg in
zwemvijver kasteelpark Ter Horst
Waterschap Peel en Maasvallei heeft maandag tijdens een controle in Horst blauwalgen aangetroffen bij het de zwemvijver in kasteelpark Ter Horst.
Er zijn inmiddels waarschuwingsborden geplaatst om de mensen hierop te attenderen.
Afgelopen maandag zijn in het
zwemgedeelte van het water drijflagen van blauwalgen geconstateerd.
Het Waterschap Peel en Maasvallei
besloot hierop een waarschuwing uit
te laten gaan. Samen met de terreinbeheerders zijn waarschuwingsborden
geplaatst waarop staat dat zwemmen
ontraden wordt. De situatie zal nauwlettend in de gaten gehouden worden
door de betreffende instanties, door
regelmatige inspecties en door
monsters te blijven nemen. De waar-

schuwing wordt opgeheven zodra het
gevaar voor blauwalg is verdwenen.
De controle van het waterschap
was een standaardcontrole van de
zwemwaterkwaliteit in de zomer.
Vorig jaar werd in de kasteelpark Ter
Horst ook blauwalg geconstateerd.
Op 9 augustus bleek toen ook dat
de concentratie zo hoog was dat een
waarschuwing noodzakelijk was. Ook
toen werden waarschuwingsborden
geplaatst en werd zwemmen afgeraden. Tien dagen later bleek uit nieuwe

controles dat de blauwalg verdwenen
was en werd het zwemverbod weer
opgeheven. Blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën. Deze zien
er uit als wier. Bij hoge temperaturen
kunnen de blauwalgen, die van nature
in al het oppervlaktewater zitten, tot
bloei komen. Dit gebeurt vooral in stilstaand water. Deze algen vormen dan
een drijflaag op het water. De giftstoffen die de algen afscheiden kunnen
gezondheidsklachten bij mens en dier
veroorzaken, zoals jeuk, huiduitslag,

maag- of darmklachten, hoofdpijn,
oog- en oorpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Als men
in contact komt met de blauwalg
wordt het advies gegeven zich goed
af te spoelen. De gemeente en het
waterschap zetten pompen in om
het water in beweging te houden en
dus de blauwalg tegen te gaan. De
gemeente zegt niet te weten wanneer
er weer gezwommen kan worden,
het waterschap voorspelt dat de algen
eind van de week verdreven zijn.

Zij verzamelen bloemen (vooral uit
mamma’s tuin) die ze in de garage met
z’n allen schikken tot mooie boeketjes.
Lees verder op pagina 06

Manne van Staal:

Op weg
naar
nummer één
Rowwen Hèze bracht vorige week
de dubbel-cd ‘Manne van Staal’ uit.
Het album is door de critici goed
ontvangen. Dat ook de muziekliefhebbers de cd met 23 bekende en minder
bekende nummers van de formatie
uit America weten te waarderen blijkt
uit de spectaculaire binnenkomst in
de album top 100. In de eerste week
na de release staat het album al op
de tweede positie. Op nummer één
staat nog steeds de cd ‘21’ van Adele.
Zal het de Manne van Staal lukken de
Londonse wereldster van de hoogste
plaats te verdrijven?
Lees de recensie op pagina 20
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Centrumstewards
en bloembakken
in centrum Horst

Modetrendspecial
ook in het najaar
Na de enthousiaste reacties op de modetrendspecial van het voorjaar komt HALLO nu ook met de najaarsmodetrendspecial. Modewinkels en –bedrijven kunnen hier onder begeleiding van een professionele stylist, visagist en
fotograaf hun trends voor het komende najaarsseizoen tonen.

Centrum Management Horst aan de Maas gaat het winkelen en
wandelen in het centrum van Horst aantrekkelijker maken. Met het
inzetten van centrumstewards wordt de dienstverlening aan de bezoekers van het centrum verbeterd. Verder wordt de boel opgefleurd met
nieuwe bloembakken.
Ze hebben de afgelopen maand
meegelopen in het centrum van
Panningen, de vier centrumstewards, die vanaf zondag 4 september worden ingezet. In wisselende
diensten gaan de kersverse stewards
de dienstverlening in het centrum
van Horst verbeteren. Ze gaan
bezoekers informeren over zaken

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

als winkelaanbod, de gratis parkeervoorzieningen en de mogelijkheden
op horecagebied. Verder houden ze
een oogje in het zeil als het gaat
om zwerfvuil of spreken personen
aan als ze de orde in het centrum
dreigen te verstoren. De ploeg van
centrumstewards is in samenwerking
met de gemeente Horst aan de Maas
samengesteld.

Straten in en rond
centrum Horst
opfleuren
In de aanloop naar de Floriade
worden in en rond de kernen van
Horst aan de Maas fraaie, pyramidevormige bloembakken geplaatst. Zo ook in het centrum van
Horst. Op deze manier wil Centrum
Management Horst aan de Maas de
straten in en rond het centrum van
Horst opfleuren.

Wegens groot succes van de
voorjaarsspecial komen de modetrends
in het najaar terug in HALLO. Winkels en
bedrijven die mee willen doen kunnen
zich hiervoor opgeven. Zij mogen hun

eigen model uitkiezen. Dit kan
bijvoorbeeld iemand uit hun eigen
klantenkring zijn.
Het model dat het product van
de deelnemer mag gaan promoten

wordt professioneel geknipt, geverfd
en gestyled door Francis Hairdesign.
Het model wordt daarna professioneel gefotografeerd door Eugène van
Hoof van Foto ID. De samenwerking
tussen Francis Hairdesign, Foto ID en
HALLO Horst aan de Maas resulteert
in een exclusieve reclamevorm voor
de winkelbedrijven van Horst aan de
Maas, waarin zij hun producten op een
unieke vorm kunnen laten zien.
Voor de modellen is de make-over
een unieke ervaring en een gezellig
dagje verwennerij. Wel moeten zij
openstaan voor veranderingen aan hun
uiterlijk. De modellen mogen zowel
mannelijk als vrouwelijk zijn.
De mooiste foto’s worden door
Eugène van Hoof geselecteerd en
getoond in de modetrendpagina’s in
HALLO Horst aan de Maas, waarbij de
consumenten zo op de hoogte gesteld
worden van de laatste trends op
modegebied in haar en kleding, maar
dit kan natuurlijk ook met bijvoorbeeld
sieraden of brilmonturen.
Voor meer informatie over
deelname aan deze najaarsmodetrendspecial, mail naar
linda.cox@kempencommunicatie.nl

Moordonderzoek nog open
In februari werden de beheerders van de dierenweide van Kasteelpark
Ter Horst opgeschrikt toen zij ’s ochtends bij de dieren kwamen. Een geitje
lag vermoord in de dierenweide. De politie stelde toen een onderzoek in
dat enkele weken tot maanden kon duren.
Tijdens de gewelddadige actie
in de dierenweide van Kasteelpark
Ter Horst werd een geitje van twee
jaar oud met bruine vlekjes op
een witte vacht doodgeknuppeld.

Een ander geitje raakte gewond.
De politie stelde een onderzoek in
naar de handschoen die ter plekke
werd gevonden. “Die handschoen
werd toen opgestuurd naar het

Nederlands Forensisch Instituut
voor sporenonderzoek”, vertelt een
woordvoerder van de politie uit Horst
nu. “Die is ondertussen veiliggesteld.
Dat wil zeggen dat DNA-materiaal dat
gevonden is, opgeslagen wordt in de
databank. Als er dan DNA gecontroleerd wordt, komt dit automatisch
weer naar boven.”
De zaak wordt nu gearchiveerd,

maar is dus nog open. “We hebben
op dit moment alles gedaan wat
we konden, en we hebben geen
nieuwe informatie meer. Ook op het
Twitterbericht dat we uitstuurden
kwamen geen reacties meer. Nu
is het afwachten. Maar we vinden
dit belangrijk genoeg om wel op
te blijven letten”, aldus de woordvoerder van de politie.

Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
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Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600
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Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer
T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl
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Record lage dagtemperatuur in hartje zomer
Afgelopen zondag kon het KNMI-weerstation in De Bilt een datumrecord optekenen. Niet eerder was de
maximumtemperatuur van half tot eind juli zo laag. Het werd slechts 13,3 graden en er viel langdurig regen. Dichter
bij huis, bij het automatisch weerstation in Arcen, bleef het kwik steken op amper 13 graden en regende het
gestaag. Herfstweer ten top en dat terwijl velen zich hadden verheugd op een warme en zonnige zomer. Wat is er
toch aan de hand met het weer?

Heerlijke Worstebroodjes,
daar komen we de
zomer wel mee door

HORST • MAASBREE

Afgelopen zondag vormde een
dieptepunt in deze toch al haperende
zomer. Op veel plaatsen in Horst aan
de Maas werd meer dan 30 millimeter
neerslag opgevangen. Winkelstraten
bleven leeg en wie niet buiten hoefde
te zijn bleef binnen. En juist in deze
tijd van het jaar zou het volop zomer
moeten zijn met zon en hoge temperaturen, drukbevolkte winkelstraten en
volle terrasjes.

Afgelopen zondag
was dieptepunt van
deze zomer
Maar niets is minder waar, de
zomer is van slag en niet alleen bij
ons. Sneeuwval in het oosten van
Zuid-Afrika bij temperaturen rond het
vriespunt, zinderende hitte in grote
delen van de Verenigde Staten, zware
onweersbuien boven Duitsland en
sneeuwval tot in de lagere delen van
de Italiaanse Dolomieten. Wat opvalt
aan het zomerweer bij ons is de grote
wisselvalligheid. En dat na een superwarm voorjaar dat te droog verliep. Het
waterpeil in de Nederlandse rivieren
daalde tot een bedenkelijk niveau
waardoor schippers hun boten slechts
half konden bevrachten.
Maar het kan verkeren want met
de naderende zomer op de kalender
sloeg het standvastige weer om in een
onstabiele zomer. Temperaturen die de
ene dag ver boven de 20-gradengrens
uitkomen worden afgewisseld met
dagen ver beneden de 20 graden.

Alle hoop op
augustus gevestigd
Voor horecaondernemers, campinghouders en vakantievierend
Nederland zijn de wisselende weersomstandigheden een crime. De enige
ondernemers die wel van dit wisselvallig zomerweer profiteren zijn de
reisbureaus. Op het laatste moment

boeken veel vakantiegangers toch
maar een reis naar het warme en
zonnige zuiden. Wie besluit in eigen
land te blijven kan maar beter de paraplu bij de hand houden.
John van de Pas van IJssalon
Passi in Horst omschrijft het weer
van afgelopen zondag als miserabel.
“Door de regen en lage temperaturen
lag de ijsverkoop op een laag pitje.
Bezoekers aan onze zaak kwamen voor
een warme kop koffie en niet voor het
ijs.”
Ook allerlei buitenfestiviteiten
hebben te lijden onder de nukken van
een Hollandse zomer. Jan Nabben,
medeorganisator van diverse evenementen in Horst aan de Maas, is zich
daar van bewust. “Het weer speelt
een belangrijke rol bij het slagen van
een buitenfestiviteit. Er wordt veel
georganiseerd en al vroeg vastgelegd
op de activiteitenkalender. Pas op de
dag van het evenement zelf weet je
ongeveer wat het weer doet. In geval
van twijfel bellen we onze lokale weerman. En ja, soms moeten we besluiten
om een festiviteit af te lassen maar dat
is nu eenmaal zo”, aldus Nabben.

Onstabiel zomerweer is een
herkenbaar probleem bij het organiseren van buitenfestiviteiten. Veel
organisatoren vestigen nu alle hoop
op augustus. Die maand is normaal
gesproken de warmste maand van het
jaar. Of dat ook dit jaar het geval is, is
koffiedik kijken. Dit jaar lijkt niets normaal wanneer we het over het weer
hebben. Wel is het zo dat de meeste
regen gewoonlijk in de zomermaanden
valt. Dit betekent niet dat het dan ook
vaker regent. De regen valt dan met
grotere hoeveelheden ineens en is dan
meestal van kortere duur dan in de
winter. Buien groeien in deze tijd van
het jaar gemakkelijker uit tot zware
hoosbuien omdat de lucht boven land
warm is. Warme lucht kan meer vocht
bevatten dan koude lucht. Hierdoor
kunnen lichte buien die vanaf de
Noordzee het vasteland binnendrijven
uitgroeien tot zware buien. Maar ondanks al het gemopper over het weer
is de zomer van 2011 niet zo extreem
als men denkt. Zware buien vielen er
ook in het verleden. Er zijn veel meer
meetpunten dan vroeger waardoor er
meer informatie ter beschikking is.

OM in hoger beroep
tegen vrijspraak
Lottumers
Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak waarbij een
man en vrouw uit Lottum zijn vrijgesproken voor het kweken van hennep.
Zij werden vorige week vrijgesproken door het Gerechtshof in
Den Bosch. De machtiging om de
woning van het tweetal binnen te
vallen, was afgegeven door een officier die gezakt was voor zijn examen
en hierdoor dus niet bevoegd was om
deze machtiging te geven.

Bij de inval werden bijna
500 hennepplanten aangetroffen.
Het bewijs dat in de woning werd
aangetroffen mocht echter niet
gebruikt worden. Uiteindelijk werd
het tweetal om die reden vrijgesproken. Het OM is het niet eens
met deze beslissing.

COMPLETE BARBECUE

• 4 stukken vlees / 4 soorten saus
• 4 soorten salade / aardappelsalade
• stokbrood / kruidenboter

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

9

9chts5 p.p.
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Kermis Griendtsveen Jeugd Horst aan de Maas
is niet meer
klaagt niet over vakantiewerk
Er zal geen De kermis meer plaatsvinden in Griendtsveenwordt niet
langer gehouden. In plaats van de jaarlijkse kermis wil de dorpsraad Moto
Nostalgie, de jaarlijkse show met oude brommers en oldtimers in het dorp
tot een dorpsfeest maken. Herberg De Morgenstond gaat dit jaar een
traditionele matinee organiseren, voorheen werd deze tijdens de kermis
georganiseerd.

De interesse voor de kermis liep
de laatste jaren sterk terug. Ook was
er weinig oppositie voor het verdwijnen van de kermis volgens de
dorpsraad. Tijdens de laatste kermis
stonden er slechts autoscooters,
een carrousel en een snoepkraam.
Ondanks de lage omzet van de laatste
jaren deden de exploitanten het dorp
toch aan, omdat ze in ruil voor hun
komst naar Griendtsveen een standplaats kregen op de drukbezochte
kermis in Horst.

Ik denk erover
om een luchtkussen
te plaatsen
Dit jaar wordt het anders. Eigenaar
van Herberg De Morgenstond in
Griendtsveen, Gerold van der Vrande
ziet het feest als een soort dorpsreünie waar mensen onder het genot van


Geboren

Bente

20 juli 2011
Dochter van
Ad en Nicole Keijsers-Huijs
‘t Stepke 7
5963 HE Hegelsom
Geslaagd
Aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen is afgestudeerd Tim Raassens
als master Planologie. Proficiat.
Te koop 2 Sparta electrische fietsen,
z.g.a.n. St. Jansstr. 60 Meterik,
tel.nr. 077 398 03 99.
Heil gymnastiek & cursus Horst
Voorbuigen tegen vele ziektes. Een
Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching-I en kruidenleer.
Gediplomeerd leraar ROC (China)
behandeling. De Taologist Tao Saan.
Wat je eet zo ben je! 06 19 58 59 04.
Te koop tussenwoning centrum Horst
Ideaal aan de rand van het centrum
van Horst, gelegen aan doodl. weg,
tuss.woning, v.v. kunststof koz. met
dubb. glas. Dicht bij scholen en winkels.
Vraagprijs 199500,-- Molenstraat 14,
Tel.077 3986707.

de welbekende kermissoep genieten
van de matinee. “De mensen die
dan willen dansen krijgen hier de
gelegenheid toe. Iedereen kan op
zondagmorgen komen kaarten, zoals
de familie Daniëls dat al 24 jaar doet.”
Op maandagmorgen is iedereen
welkom bij de matinee van 11.00 tot
ongeveer 16.30 uur. Op dinsdag speelt
er nog een bandje in De Morgenstond,
er is voor elk wat wils. “Stiekem zit ik
erover te denken om voor de kinderen
een luchtkussen te plaatsen, maar
dat is nog niet helemaal zeker”, aldus
Gerold.
Vooralsnog blijft Griendtsveen
het enige dorp in Horst aan de
Maas waar de kermis niet langer
meer georganiseerd wordtplaats zal
vinden. Er gingen geruchten dat de
kermis in Broekhuizenvorst ook op
zou houden te bestaan, maar tot nu
toe lijkt het erop dat deze in 2012
toch door gaat.

Beste Mensen,

Bedankt!!

Zoveel felicitaties, bloemen en
kaarten ter gelegenheid van
ons Gouden huwelijksfeest.
Uw belangstelling heeft ons
goed gedaan.
Mede daardoor hebben wij
samen met onze kinderen
en kleinkinderen een
onvergetelijke, liefdevolle
dag gehad.

JEU & ELLY
SOBERJÉ
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Voor winterpreiplanten, groenteplanten,
aardbeienplanten en klein fruit naar
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Te koop bouvierpups,
zwart en gestroomd. Inlichtingen
tel. 077 467 16 33.

In de regio Horst aan de Maas zijn veel jongeren tijdens hun zomervakantie aan het werk. Hard zwoegen op
het land, vakken vullen in een supermarkt of drankjes serveren op het terras: je komt ze overal tegen. Volgens
de arbeidsinspectie gaan veel werkgevers in Nederland slordig om met de vakantiewerkers. Hoe staat het er
voor in Horst aan de Maas?
In de supermarkt hebben de medewerkers niet veel te klagen. “Het is
wel vervelend als je alcoholverkoop
aan leeftijdgenoten moet weigeren,
maar dat hoort erbij”, vertelt een
kassière.“ Af en toe is er wat onrust,
bijvoorbeeld als iemand wordt betrapt
op diefstal.” De medewerkers van
verscheidene supermarkten in de
regio weten over het algemeen hoe
ze hiermee om moeten gaan. Ze worden hierin over het algemeen goed
begeleid. “Met vragen kun je altijd bij
de baas terecht.” Een vakantiebaantje
in de supermarkt is zo verkeerd nog
niet.
Terwijl deze jongeren thuis na
een dag hard werken lekker uitrusten,
worden in de kroegen of restaurants
voorbereidingen getroffen voor de
avond en nacht.
De horeca beleeft in de zomermaanden doorgaans drukke tijden.
“In de vakantie is het druk en gezel-

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

lig”, vertelt een jonge ober. “Vooral de
toeristen maken het ’s zomers extra
leuk om te werken. Je kunt een praatje
met ze maken en meestal hebben ze
allerlei leuke verhalen te vertellen.
Soms kun je even snel tussendoor een
korte pauze nemen. Maar als de gasten
het ondertussen gezellig hebben, is dat
niet vervelend. De werkzaamheden in
het café zijn heel anders dan in een
restaurant. De meeste medewerkers in
restaurants zijn ruim voor middernacht
klaar. In de kroeg werk je vaak tot
ongeveer 05.00 uur ’s ochtends door.
Opgeruimd laat je dan alles achter
en fiets je naar huis, terwijl andere
jongeren alweer op weg zijn naar het
land of de kas.”
In een regio met veel groen
werken verschillende jongeren in
de open lucht. Ook binnen zie je
de ‘koppies’ regelmatig tussen de
tomatenstruiken uitkomen. “In de
pauzes is het uiterst gezellig, maar in

BEDANKT !!!

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!

Wij bedanken alle klanten en relaties voor het in ons gestelde
vertrouwen. Vanaf 1 augustus sluiten wij definitief onze deuren.
Dus nog 2 dagen om te profiteren van korting tot 75 %.

TerugBlik heeft vakantie geboekt
Wij zijn gesloten
van 29 juli t/m 6 augustus.
Te huur: bedrijfs/atelier of opslagruimte Horst, ruimten van 60 m2 elk.
Zichtlocatie, alle nutsvoorz. en sanitair.
Info 06 16 81 53 11 of 077 398 75 76.
Te huur of te koop enkele garageboxen of parkeerplaatsen in centrum van
Sevenum info: 06 16 81 53 11.
Caravanstalling
tel 077 398 32 95 max lengte 5.20 m.
Laatste weken tuin-terrasrozen
Potrozen voor tuin of terras. Laatste
weken tot eind juli. Diverse soorten/
kleuren, grootbloemig, tros, klim, heesterrozen OP=OP vanaf 2,50 WEG=PECH.
Zelfbediening dagelijks.
Veenweg 5 A America.

kadobonnen geldig tot 1 augustus
Geopend op: Woensdag / Vrijdag / Zaterdag Kogelstraat 41, Hegelsom, Telefoon: 077-3981546
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.

Te huur per direct:
5.25 ha landbouwgrond
(omgeving Witveld).
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels Tel: 06 22 02 36 72 (na 17.00 uur).
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38 Te koop: Snijbonen, komkommers,
paprika en mirabellen. Thijs Huys,
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Gezocht: mensen die vanuit huis een
Tel. 077 398 35 52.
passief inkomen willen opbouwen.
Contact: 06 53 36 41 64

Weggevlogen in omgeving De Drink
jonge valkparkiet (naam Candy), wit
met gele kuif en oranje wangetjes.
Graag reactie op tel.nr. 077 398 48 73
of b.g.g. 0478 85 22 97.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 -14511120.

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Zorgen voor jezelf
Gaat al je aandacht en energie altijd
naar anderen? Kies nu voor jezelf.
Massage: diverse behandelingen.
May Proosten 077 398 61 14 en
www.hetstiltehuis.nl
Kleur-kopie service
Bij Stervideotheek Horst kunt u nu ook
terecht voor foto-kopieën in kleur en
zwart/wit t/m A-4. Elke dag geopend
van 13 tot 21 uur Venloseweg 2, Horst.
077 398 78 55.

Grafmonumenten
en restauratie

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

de kas moet hard gewerkt worden en
dat is vaak best zwaar. In de zomer
kan de temperatuur in een tuinderskas oplopen tot 40°C en dan is het
belangrijk dat je voldoende water
drinkt. Warmte is een reden om te
kiezen voor het land in plaats van de
kas. Op het land word je vooral vies
van het zand of de modder waar je
mee in aanraking komt, maar dat was
je er zo weer vanaf. Vaak weet de
jeugd niet veel af van de bestrijdingsmiddelen die worden gespoten, maar
de meesten zeggen daar geen last
van te hebben”, vertelt een jeugdige
tomatenplukker.
Het valt in de regio Horst aan de
Maas wel mee met klachten over
werkgevers. De meeste jongeren zijn
blij dat ze een extra centje bij kunnen
verdienen voor hun vakantie.
Om privacyredenen zijn de
vakantiewerkers niet met naam en
toenaam vernoemd.

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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Wel of geen permanente straatjuwelen bij plein
Grubbenvorst?

Evaluatie achter gesloten
deuren
Omwonenden aan het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst klaagden in het verleden dat er door automobilisten te hard gereden werd. Reden voor de gemeente Horst aan de Maas om een proefopstelling met wegversmallingen te plaatsen. Op de doorgaande weg vanaf het oud gemeentehuis tot bij ijssalon Clevers staan zes
verkeersremmende straatjuwelen opgesteld. Afgelopen woensdagavond vond achter gesloten deuren overleg
plaats tussen alle betrokken partijen over de meetresultaten die aan de proefopstelling gekoppeld waren.

donderdag vrijdag zaterdag

WEGGEEFWEKEN
★ Bij aankoop van een
bosbessenvlaai of 4 kersenflappen
3 italiaanse bollen GRATIS
maandag dinsdag woensdag

WEGGEEFWEKEN
★ Bij aankoop van een kwarktaart
of 4 beemsterkaas broodjes
4 petit pain GRATIS

Caravan- en Camper Repair
l
l

Zowel de omwonenden als
de gemeente en politie zijn bij de
verkeersproef betrokken. Aan de
hand van de meetresultaten werd
woensdagavond geëvalueerd.
Een woordvoerder van de gemeente
liet weten na de evaluatie met
een voorstel te komen richting het
College van B&W. Vrijwel geen van
de betrokken partijen of instanties
waren bereid tot commentaar voor de
evaluatieavond.

Straatjuwelen als
verkeersremmers
Op de verkeersproef met
zogenaamde straatjuwelen wordt
door inwoners van Grubbenvorst met
gemengde gevoelens gereageerd.
Volgens uitbater Twan Boonen van
Brasserie In de Witte Dame aan het
Pastoor Vullinghsplein missen de
verkeersremmers hun doel. “Er is een
30 kilometerzone ingesteld plus zes
straatjuwelen. De situatie wordt er niet
veiliger op maar wekt onzekerheden
op. Dit geldt voor automobilisten
en voor fietsers. Als het puur om de
snelheid gaat, kan men structureel
handhaven. Straks staan alle straten
vol met juweeltjes want alle inwoners
hebben dezelfde rechten”, aldus
Boonen.
De verkeersdeskundige ambtenaar
van de gemeente Horst aan de Maas
laat weten dat de proefopstelling
er na klachten van omwonenden is
gekomen. Hij geeft verder aan dat de
straatjuwelen zo staan opgesteld, dat
nooddiensten en landbouwverkeer
er doorheen kunnen rijden. Over de
resultaten van de verkeersproef wil hij
vooralsnog geen mededelingen doen.
Van de omwonenden die klagen over
de hardrijders wil niemand reageren.

Zij willen pas naar buiten treden
nadat de evaluatiebijeenkomst heeft
plaatsgevonden. De politie laat weten
pas met een reactie te komen nadat
alle partijen hebben geëvalueerd.

Niemand
wil voor z’n beurt
spreken
Wie wel wil reageren is
Grubbenvorstenaar Jan Roeffen.
Hij ziet de straatjuwelen het liefst zo
snel mogelijk verdwijnen. “Het zijn
ondingen en bovendien wordt er niet
minder hard door gereden. Het kost de
gemeenschap alleen maar geld”, aldus
Roeffen. De Grubbenvorstenaar woont
zelf niet aan het Pastoor Vullinghsplein
maar wil dit toch wel kwijt. Dat de verkeersremmende maatregelen niet altijd
het gewenste effect hebben bevestigt
even later een zwarte BMW, waarvan de chauffeur nieuwsgierig stopt.
“Komen we in de krant? Mooi, maar we
willen niet op foto.” Even later stuift de
auto met piepende en rokende banden
richting ijssalon Clevers, een zwart
spoor van rubber achterlatend.
Ook Nel Verhaagh-Smits wil wel
een reactie kwijt, ook al woont zij niet

aan het plein. “Verwarrend en gevaarlijk”, zo omschrijft ze de situatie met
de straatjuwelen. Volgens haar is er
nauwelijks ruimte voor fietsers. Ook de
parkeerplaatsen vormen volgens haar
een bijkomend probleem.

l

Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Sommige
automobilisten
heropvoeden
“Wanneer er een auto geparkeerd
staat moet je met de fiets midden op
de weg gaan rijden. De parkeerplekken zijn vrij smal en auto’s staan soms
nog met hun wielen op de rijweg.
Als je daar langs fietst en een automobilist opent het portier, ben je de
klos”, aldus de 82-jarige inwoonster
uit Grubbenvorst. Zij fietst regelmatig
en graag. “Ik ben echt geen zanikerd,
maar ik houd mijn hart vast wanneer fietsers en auto’s elkaar tegenkomen bij die straatjuwelen. Sommige
automobilisten ‘jassen’ zich er gewoon
doorheen en hebben maling aan
de fietsers. Natuurlijk doen niet alle
automobilisten zo verkeersonvriendelijk. Ze moesten sommige bestuurders
toch maar eens heropvoeden”, geeft ze
als advies mee.

Boodschappen
PlusBus
Het programma van de BoodschappenPlusBus van 1 tot en met
31 augustus 2011 is vanaf 1 augustus
te lezen op de site van Synthese. Kijk
op www.synthese.nl onder de rubriek

l

beschadigingen herstellen zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren kunnen hersteld worden

senioren, BoodschappenPlusBus.
Voor meer informatie bel op maandag- en donderdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur Synthese, telefoon
077 397 85 04.

ambulant
pedicure
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nieuws

28
07

Grubbenvorster muzikant
Pierre Paulus overleden
De Grubbenvorster muzikant Pierre Paulus is afgelopen maandagavond op 60-jarige leeftijd overleden. Hij
was al enige tijd ernstig ziek.
Pierre Paulus maakte al 40 jaar
muziek en was bekend van verschillende bands, waaronder Booze Belly,
Survivor, The Stronkeys en Dandy Lion.
Vorige week nog werd zijn eerste
blues-cd in café De Buun in Horst
gepresenteerd.

In diverse studio’s waren in het
verleden al opnames gemaakt. De
planning was dat er nog een aantal
nummers bij zouden komen. Ook werd
gehoopt dat de cd in juni 2010 klaar
zou zijn, maar door Pierre’s ziekte
dreigde het project te stranden.

Paulus’ muzikale vrienden namen
afgelopen lente het initiatief om de
cd toch af te maken. In zeven nummers wordt het levensverhaal van
Pierre Paulus verteld. Volgens muziekkenners zijn de heftige emoties
voelbaar op Pierre Paulus’ laatste cd.

Man in coma na ongeluk
met landbouwmachine
Een 49-jarige man uit Meterik is maandagochtend rond half twaalf met zijn hoofd bekneld geraakt tussen
een tractor en de sproei-installatie achter die tractor. Dat meldt de politie.
De man liep ernstig hoofdletsel
op tijdens het ongeval, dat
plaatsvond bij een agrarisch bedrijf
aan de Crommentuijnstraat in
Meterik. De brandweer, de GGD
en een traumahelikopter werden
opgeroepen. De man is door de
politie en loonwerkers die in
de buurt waren uit zijn benarde
positie bevrijd. Hij werd met een

traumahelikopter overgebracht naar
het ziekenhuis in Nijmegen. Volgens
de laatste berichten ligt hij daar nu
in coma.
Hoe het ongeval kon gebeuren
is nog niet helemaal duidelijk.
De arbeidsinspectie vermoedt
dat de man tijdens onderhoudswerkzaamheden verwond werd
toen een uitschuifbare sproeiarm in

beweging kwam. Hierdoor kwam hij
klem te zitten. De arbeidsinspectie
en politie stellen een onderzoek
naar de oorzaak van het ongeluk in.
Vorig jaar startte de
arbeidsinspectie al een onderzoek
naar het hoge aantal ongevallen
in de agrarische sector. De
resultaten worden binnenkort
bekendgemaakt.

Hoe help ik mijn kind
nee zeggen tegen
alcohol en roken?

Vervolg voorpagina

Jonge ondernemers
in de regio
Vandaag verkopen ze deze voor
0,50 euro per boeketje. “En hoe ze
vanmiddag het geld verdelen, dat
mogen ze zelf uitvechten”, lacht
Christa, mamma van Niels.
Even verderop zitten Marie-Laure
Goedhart (10) en Veerle van Rengs (7)
in Melderslo op een kleedje op een
grasveld. Het bordje met het opschrift
‘winkel’ maakt duidelijk dat zij allerlei
spulletjes aan het verkopen zijn.
Gisteren nog een speelgoedauto en
een speelgoedvarken voor 0,50 euro,
vandaag zelfgemaakte kaarten voor
een stuiver.
In Horst hebben Kiara Janssen en

Kyra van Zegveld de gereedschapskist ontdekt. Met boormachine en
schroevendraaier hebben ze een heuse
eettafel in elkaar gezet. Een paar oude
planken van een kleerkast dienen als
tafelblad en poten. Na veel zagen,
boren, schroeven, meten en schilderen
is het meubelstuk klaar voor gebruik.
Nadat de dames gezamenlijk het
diner hebben genoten aan hun eigengemaakte tafel gaat het alsnog mis.
De tafel is niet bestand tegen gewicht
en zakte met een zachte zucht in
elkaar. Plannen voor het opstarten van
een meubelfabriekje na de vakantie
zijn er niet.

Cijfers laten zien dat kinderen tussen de 12 en 14 jaar beginnen met drinken en
roken. Als ze 15 zijn steekt 31% regelmatig een sigaret op, drinkt 60% regelmatig
alcohol en blowt 10% van de jongeren. Daar kun je als ouders iets aan doen. Ook in
tijden van vakantie, kermissen en andere evenementen. Dat zijn momenten waar uw
kind eerder in de verleiding kan komen om eens lekker uit zijn of haar dak te gaan.
Praat met uw kind over middelengebruik voordat uw kind gaat experimenteren,
stel duidelijke regels en help uw kind om nee te zeggen.
Dat er nog een wereld te winnen is,
laat onderzoek zien. 61% van de ouders
zegt dat hun kind zeker geen alcohol mag
drinken. Slechts 35% van de jongeren
(12 tot 16 jaar) geeft aan dat ouders die
regel ook echt toepassen.
Blijkbaar beleven veel ouders gesprekken over drinken, roken en blowen
anders dan de kinderen zelf. Toch hebben
ouders meer invloed op het voorkomen
van drinken dan ze zelf denken. Zeker in
deze verleidelijke tijd van de zomervakantie is het zaak om tijdig en openhartig
te praten en regels te stellen. Dan weten
kinderen waar ze aan toe zijn.
Kies het juiste gespreksmoment
Praten met uw kind over drinken,

roken en blowen doet u niet even tussen neus en lippen door. Het is beter
om daar rustig de tijd voor te nemen.
Een goed gespreksmoment kiezen,
goed geïnformeerd zijn en de juiste
toon aanslaan, daar gaat het om.
Op www.hoepakjijdataan.nl vindt u
handige gesprekstips.

mening en laat merken dat u die
mening respecteert.
Geef zelf het goede voorbeeld
Probeer in elk geval zelf ook niet te
(veel) te drinken en roken in het bijzijn
van uw kinderen. Leg uit aan uw kind
dat het op jongere leeftijd erg schadelijk
is en dat uw daarom niet wilt dat uw
kind drinkt, rookt of blowt.

Wissel ervaringen uit met
andere ouders
Andere ouders zitten in dezelfde situatie Kijk voor tips en verhalen
en zien soms ook op tegen een gesprek van andere ouders op
met hun kind over drinken, roken en blo- www.hoepakjijdataan.nl
wen. Vraag eens hoe zij dat aanpakken.
Bert Vinken, preventiewerker
Divisie Verslavingszorg & Korsakov
Geef uw kind de ruimte
Vincent van Gogh voor
Pubers willen serieus worden genomen.
geestelijke gezondheidszorg
Geef uw kind de ruimte voor een eigen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl
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GEPLUKT

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

Tiny Hanssen
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Hegelsom mist een
supermarkt

In het buitengebied van Hegelsom heeft onze HALLO-redacteur een
ontmoeting met Tiny Hanssen. Zij woont aan de Bosstraat en heeft de
beschikking over een grote tuin. Daar geniet ze met volle teugen van.
Tiny wordt deze week Geplukt.

Het uitoefenen van een hobby en
het beoefenen van een tak van sport
gaan bij Tiny hand in hand. In winterdag speelt ze badminton en nu het
zomer is, wandelt ze veel. Dat doet
ze met Brenda, een Mechelse herder.
Ook het tuinieren ziet ze als hobby.
Wanneer de tijd het toelaat bezoekt ze
met enige regelmaat voetbalclub PSV
in Eindhoven. “En als we de tijd er niet
voor hebben, volgen we de wedstrijd
op tv via Eredivisie Live. Over sport
gesproken, momenteel staat sport
bij mij op een laag pitje. Misschien
verandert dat nog wel maar eerlijk
gezegd kijk ik er liever naar”, aldus
de PSV-fan. Gelukkig blijft er voor Tiny
ook nog voldoende tijd over om af en
toe te gaan winkelen of een terrasje te
pikken. “En ik bezoek ook regelmatig
een schoonheidsspecialist en een nagelstudio”, zegt ze terwijl ze haar fraai
gelakte nagels showt.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Spaghetti
met
spinaziesaus,
ei en
blauwe kaas
Benodigdheden:
1 pak spinazie à la crème
(diepvries)
nootmuskaat
citroensap
4 eieren
200 gram gorgonzola
olie
300 gram spaghetti
Bereiding:
· Maak de spinazie klaar zoals op
de verpakking staat en breng
deze op smaak met nootmuskaat, peper en citroensap;
· kook de eieren 6 minuten, pel
en halveer de eieren;
· verkruimel de kaas grof;
· breng intussen een ruime
hoeveelheid water, zout en een
scheutje olie aan de kook en
kook de spaghetti in 10 minuten
gaar;
· schep de afgegoten, uitgelekte
spaghetti in een schaal, schep er
de spinaziesaus overheen;
· garneer met de kaas en de halve
eieren.

hebben zijn we aangewezen op de andere kernen. Dagelijkse boodschappen
kunnen doen in Hegelsom zou ik wel
weten te waarderen. Maar je kunt niet
alles hebben nietwaar? We wonen al
op een mooie plek, hebben een mooie
tuin en voel me hier gewoonweg
thuis”, zegt ze tevreden.

Geen praatprogramma’s voor mij
Ondertussen gis ik naar haar
kijkgedrag op tv en gok het erop dat
Tiny graag naar talkshows kijkt. Maar

Tiny is getrouwd met Ger Hanssen
en ze zijn alle twee 60 jaar oud. Samen
hebben ze twee zoons, Leon van 29 en
Bart die 26 jaar oud is. Tiny doet thuis
het huishouden en ziet dat als haar
belangrijkste taak. Daarnaast heeft ze
samen met Ger nog een kleinschalige
tuinderij waar ze ondermeer bonen,
asperges en diverse andere seizoensgroenten op telen. En dat is ook de re-

den waarom Tiny zich nooit zal vervelen,
er is immers altijd wel wat te doen in de
tuin. Haar man Ger werkt al 43 jaar als
chauffeur bij Vissers Olie in Horst.
“Ik woon graag in Hegelsom maar
dat komt misschien ook omdat wij in
het buitengebied wonen. Het is hier
rustig wonen maar vooral ook mooi.
Wat we wel missen in Hegelsom is een
supermarkt. Wanneer we iets nodig

dat blijkt niet het geval te zijn. “Mijn
favoriete programma’s zijn GTST, Eigen
huis en tuin, Tuinieren met kijkers en
Boer zoekt vrouw. Alle andere programma’s boeien mij niet zozeer. Naar
praatprogramma’s kijk ik zeker niet”,
zegt ze op stellige toon. Even later
komt de vakantiebestemming aan bod.
Tiny gaat het liefst op vakantie naar
Drenthe, Friesland of Noord-Holland. Ze
fietst dan veel en geniet van de natuur.
Heel af en toe gaat Tiny ook uit.
Meestal met vrienden, familie of kennissen heerlijk uit eten. “Misschien zou
ik wel vaker uit gaan eten maar ik kook
zelf heel graag”, zegt ze. Tiny Hanssen
is echt een gezinsmens. Een
gemoedelijke vrouw die het met
vrijwel iedereen goed kan vinden.
Ergens een hekel aan hebben is niets
voor haar. We mogen haar zelfs midden
in de nacht wakker maken voor een
lekker ijsje. Welke smaak haar voorkeur
heeft wil ze niet kwijt dus dat blijft
gissen. Waar ze zich soms wel lichtelijk
aan ergert is het feit dat haar man Ger
allerlei smoesjes verzint wanneer hij
een keertje mee moet om te winkelen.
“Hij heeft een hekel aan winkelen
en blijft dat maar uitstellen, zogenaamd wegens tijdgebrek of andere
bezigheden”, laat Tiny zich ontvallen.
Het interview zit er bijna op. Even
vragen naar wie ze ooit eens zou willen ontmoeten. Heel resoluut geeft ze
antwoord: “Frans Bauer. Die treedt in
oktober op in Ahoy te Rotterdam. Daar
ga ik natuurlijk ook heen en die zou ik
graag eens willen ontmoeten”, sluit de
Frans Bauer-fan af. Een logische keuze
want Frans Bauer is een gevoelsmens,
net als Tiny zelf.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Kramperen

Ozzen burgervader toch ván stand,
Reist ok mit sleurhut door ’t land.
Da zidde ineans,
Heej is ok ma meens,
En luept gewoën mit wc-rol in de hand.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

9
4
2

1

9
3

2

5

3

7

4

1
7

1

1

5

6
5

8
6

4

7

7
2

2

6

1

2
3
4

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Limburgs
Desembrood
Puur ambachtelijk
brood bereid met
huisgemaakte desem

€
Derix
Kerkstraat 14, tel 077-3981085,HORST
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Eropuit in onze gemeente

Da’s andere koffie
Wie regelmatig een kop koffie drinkt in een café of op een terras heeft de keuze uit diverse smaken. Meest
gangbaar zijn de ‘gewone’ koffie, espresso en cappuccino. Ook koffie ‘verkeerd’ en Irish coffee zijn inmiddels
behoorlijk ingeburgerd. Bij koffiehuis Door en Roos in Lottum ligt dat heel anders.

VAKANTIE
perfecte locatie te zijn voor onze bed &
breakfast-plannen. Karin en ik kochten
het pand en begonnen direct aan een
intensieve verbouwing. Snel genoeg
kwamen nieuwsgierige Lottumers
vragen wat nu precies onze plannen
waren. We legden uit dat we een bed
& breakfast wilden beginnen. Opvallend
genoeg kregen we van verschillende
kanten de vraag of we een koffiehuis
wilden beginnen. We hebben daar eens
goed over nagedacht en onze plannen drastisch gewijzigd. We richtten
een koffiekamer in en schaften een
koffiemachine aan. We hadden echter
geen verstand van koffie, dus in eerste
instantie schonken we de koffie, die de
automaat kon maken”, lacht Harrie.

We zijn gaan
experimenteren
Het koffiehuis Door en Roos is het
best bewaarde geheim van Lottum.
Oorspronkelijk wilden eigenaren Harrie
en Karin ‘ergens in een buitengebied’
een bed & breakfast met vijf kamers

starten. Het liep alleen anders dan ze
gepland hadden.
“In 2008 zagen wij dit karakteristieke pand aan de Markt in Lottum op
internet. We bestudeerden de foto’s

van het huis en in eerste instantie
waren we niet erg onder de indruk. Tot
we besloten eens een kijkje te gaan
nemen in Lottum”, vertelt Harrie, die
van oorsprong Fries is. “Het bleek de

Zomerinterview

Marjon en Martijn Daams
Gedurende de zomervakantie interview HALLO elke week een bezoeker of inwoner van Horst aan de Maas.
Deze week: Marjon en Martijn Daams uit Budel. Zij staan met hun vier kinderen en gastkind op camping De
Schatberg in Sevenum.

Inmiddels is koffiehuis en bed and
breakfast Door en Roos al weer twee
jaar open. Dit seizoen hebben Harrie
en Karin de koffie- en theekaart eens
flink uitgebreid. “De afgelopen winter
hebben we nagedacht over een nieuw
concept. We zijn gaan ‘experimenteren’ met uitzonderlijke koffiesmaken.
Dit heeft geresulteerd in een kaart
met de keuze uit liefst dertig verschillende smaken. Iedere koffie wordt

in een andere kop of mok gepresenteerd. Bestel je bijvoorbeeld ‘Donker
Vermoeden’, dan krijg je dat geserveerd in een grote, donkerkleurige kop.
De klanten weten dit zeer te waarderen
en maakt van het koffiedrinken een
leuke belevenis.” Naast de dertig
soorten koffie serveren Karin en Harrie
ook 33 soorten thee. “Ook hierin willen
we ons onderscheiden”, vertelt Karin.
“De presentatie is belangrijk. ’t Is niet
even snel een theezakje in heet water
hangen. We gebruiken verse thee, die
in een soort filter in het water wordt
gezet. Zo komen de smaken beter tot
hun recht en het ziet er nog leuk uit
ook.”
Het geheim van Door en Roos zit
hem in de sfeervolle ambiance achter
het huis. Vanaf de straat is nauwelijks
te zien dat hier een oase van rust
heerst. “Wie door de poort naar de tuin
wandelt komt uit op ons huiselijke en
gezellige terras. We zijn nog druk bezig
de tuin verder te ontwikkelen. Kijk
maar eens naar deze 24 meter lange
‘Rozengang’. Helemaal zelf bedacht
en door een smid laten maken. Verder
hebben we een knusse buitenkamer
met open haard. We doen er echt alles
aan om het onze gasten naar de zin
te maken”, besluit een enthousiaste
Harrie.

SCOOT SERVICE
NEDERLAND
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a • 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

Het liefst gaan ze ieder jaar
naar het buitenland, maar dit jaar
is het even anders. Ze hebben
namelijk vier Hongaarse broertjes
en zusjes geadopteerd die nog een
beetje hakkelig Nederlands spreken.
Om ervoor te zorgen dat hun taal
verbetert, blijven ze dit jaar lekker in
Nederland en dat kan ook leuk zijn.
Zo vertelt Marjon: “Onze kinderen
leren hier van andere kinderen op de
camping heel eenvoudig Nederlands.

De kinderen spreken namelijk meer
met gebaren waardoor mijn kinderen
de taal goed kunnen oppikken.” Hun
gastkind spreekt al langer Nederlands.
Zij gaat iedere zomer mee op vakantie
en is als een soort tante voor de
geadopteerde kinderen. Samen
slenteren ze over de markt en kijken
hun ogen uit naar alle felgekleurde
kleden op de markt. Of ze nog veel
van de camping afgaan, weten ze niet.
“Dat ligt eraan, als de kinderen het

naar hun zin hebben, hebben wij dat
ook.”
Ze zijn pas een week aan het
kamperen op De Schatberg en
vermaken zich prima. “Het is wat
anders dan het buitenland, maar dit is
ook leuk.” Marjon en Martijn staan nu
een week op de camping in Sevenum
en blijven nog drie weken genieten
van de vrijheid en hun kinderen
die langzamerhand steeds beter
Nederlands spreken.

28
07

thema 09

Op bezoek bij toeristische overnachtingsmogelijkheden. Deze week:

Motorcamping d’n Toerstop in Melderslo
Henk Gerrits en Tineke Hartman runnen sinds negen jaar Motorcamping d’n Toerstop. Vanuit hun toenmalige
woonplaats Rotterdam waren ze op zoek naar een leuke camping. Via een advertentie in De Telegraaf kwamen ze
terecht op de motorcamping in Melderslo.

voor veel verraste gezichten. Henk:
“Mensen hebben toch vaak vooroordelen over motorrijders. Ze denken dat
het ruig smerig volk is, maar dan zijn
ze heel verbaasd dat onze camping zo
netjes en gezellig is.”
Campinggasten en cafébezoekers
komen dan ook vaak terug. Henk: “Veel
motorrijders gebruiken dit als eerste
stop. Afhankelijk van het weer blijven
ze dan een of twee dagen. Motorrijders
uit Denemarken of Engeland blijven
vaak wat langer en gezinnen met kinderen blijven meestal een week.”

Geen dag
is hetzelfde
“Het leukst is dat geen dag hetzelfde is en het contact met de mensen
is ook heel leuk. Mensen komen hier
om plezier te hebben, dus ze hebben
altijd goede zin”, aldus Henk.
Bij d’n Toerstop kunnen ook feesten
en partijen worden gehouden. “Ons
café bij de motorcamping heeft veel
meer sfeer dan een normaal zaaltje.
En we doen de catering zelf: al het
eten wordt door onszelf klaargemaakt.
Henk: “We hadden ook al in België
en Frankrijk rondgekeken naar campings, maar deze sprak ons erg aan.
Ik rij zelf al motor vanaf mijn 24e.” De
motorcamping bestaat al vanaf 1984,
maar sinds Henk en Tineke de zaak
runnen is er veel veranderd. “Toen we
de camping kochten regende het binnen net zo hard als buiten. We hebben
er ons eigen project van gemaakt en

hebben inmiddels alles verbouwd en
opgeknapt”, aldus Henk.
Acht jaar lang hebben Henk en
Tineke elke winter hard gewerkt om
d’n Toerstop steeds een beetje mooier
te maken. Het café is vernieuwd, de
toiletten verbouwd en het zwembad en
terrein opgeknapt.
Afgelopen winter zijn de campinghouders voor het eerst sinds lange tijd

Gasten zijn erg enthousiast en komen
vaak terug.”
Henk en Tineke hebben inmiddels
ook een naam opgebouwd met de
bands die in het café spelen. Henk: “We
krijgen veel mails van bands of ze bij
ons mogen spelen. Ik plan in november
en december alle bands voor het hele
jaar in. Motorrijders plannen hun ritten
vaak in januari en tegen die tijd heb
ik alle bands op de site staan. Meestal
hebben we stevige blues rock, als het
maar herrie is. Een goede coverband is
ook leuk: met Pinksteren hadden we
een bizar goede coverband uit België.”
Door gratis entree in het café komen er
tijdens zo’n avond ook veel muziekliefhebbers uit de omgeving.
Voorlopig gaan Henk en Tineke
niets meer veranderen, “maar toekomstplannen heb je altijd” volgens
Henk. “Een verandering in de motorwereld is namelijk dat de kamperende
motorrijder vergrijst. Jonge motorrijders
racen ergens heen en gaan daar naar
een hotel. Oudere motorrijders hebben
soms behoefte aan iets luxere accommodaties, misschien dat we dat ooit
nog eens willen gaan doen.”

zelf even weg geweest. Henk: “Als je
een camping begint, weet je van tevoren dat het rijden voor jezelf afgelopen
is, zeker omdat we in de winter altijd
verbouwd hebben. We zijn nu voorlopig
klaar met opknappen, dus konden we
afgelopen winter op pad. Natuurlijk wel
naar een warm land, want motorrijden
in de kou is niet zo prettig.”
De mooi opgeknapte camping zorgt

Indoor Speel– en Kinderboerderij

‘t Platteland
Spontaan er een dagje
uit met uw gezin?

Barbecues
Buffetten
Slagerij

Elke dag open
van 11.00 tot 18.00 uur

www.verkoeijen.nl
Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Uw adres voor ambachtelijk bereid ijs,
een gevarieerde lunch of maaltijd
of als tussenstop voor een lekker kopje koffie!

Wij zijn gesloten van
31 juli t/m 10 augustus.

Er is ook een kinderspeelhoek aanwezig!

Voor alle andere activiteiten
zie onze website

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Sevenum
T: 077-4674919 • www.ijssalonlosole.nl

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

BRAND 24 X 33cl € 9,95

Wijn van de maand:

Ropiteau Vin de Pays d’Oc wit
Ropiteau Vin de France rood

S L I J T E R I J

Voor wit, de in Brussel met goud bekroonde Chardonnay.
Rijk en zacht van smaak; tevens levendig, elegant en verfrissend.

DRANKENHANDEL

Voor rood de Pinot Noir, niet te zwaar maar wel met
de nodige klasse en finesse.

WEIJS

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

es € 5,99
Prijs per ﬂsprijs
Doo
€ 27,99

Ook een burgemeester gaat op vakantie. Vanaf deze
gereserveerde plek vertelt burgemeester Kees van Rooij
gedurende zes weken over zijn vakantie-perikelen.

Sanitair
Dit jaar gaan we kamperen.
Met vrienden die een gezin
hebben met vier dochters trekken
we er dit jaar met de caravan op
uit. Ons gezin bestaat uit Jolanda
en mij en een dochter en zoon. De
oudste dochter gaat niet mee
want die verblijft nog in Australië.
Na het besluit samen met de
caravan te gaan is de volgende
vraag waar naar toe? Vroeger toen
we ook vaak gingen kamperen,
besteedden we daar niet zo veel
aandacht aan. ANWB-kampeergids
mee en dan zagen we het
onderweg wel. Het gezin wordt
groter, de kinderen ouder en dus
nemen de eisen waaraan een
kampeerplek moet voldoen toe.
De kinderen hebben daarbij ook
eigen wensen en voorkeuren. In
het voorjaar spreken we af bij
elkaar te komen om onze bestemming te gaan bepalen. Altijd een
gezellige middag waarbij tussendoor de vaders via hun laptop
selecties maken op grond van de

belangrijkste keuzes. Dat we naar
de zon willen is snel besloten,
vervolgens gaat het om de regio,
nabijheid van steden, het landschap, mogelijkheden om te
zwemmen enzovoorts. De
verschillende campings die op het
scherm langskomen geven veel
informatie met mooie plaatjes
erbij. Soms kun je virtueel al over
de camping lopen en een 360
graden beeld vormen van de
mogelijke plekken waar je zou
kunnen vertoeven. Uiteindelijk
blijven er een aantal potentiële
campings over in een paar
gebieden. En wat is nu uiteindelijk
de doorslaggevende factor die
bepaald waar we naar zullen
afreizen? De kwaliteit van het
sanitair! Voor een man blijft dat
een onbegrijpelijk besluitvormingsproces. Waar we nu dit jaar
precies naar toegaan? Misschien
vertel ik het u volgende week.
Kees van Rooij
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Alsof de tijd stilstaat
Vraag iemand over Griendtsveen en al gauw komen de begrippen Morgenstond en Bokkenollen over tafel. Beide
komen uit de koker van één man, Gerold van der Vrande.

“Ik had meteen al veel ideeën om
van alles aan het café te veranderen,
maar daar hadden we toen geen geld
voor”, aldus de uitbater. Wel werd
direct het terras vergroot en werd een
nieuwe naam voor het café bedacht:
Herberg De Morgenstond.

Een café zoals een
café moet zijn

Herberg De Morgenstond is al jaren
een centraal punt in Griendtsveen.
Niet alleen als ontmoetingsplek voor
de inwoners van het dorp, maar vooral
ook voor toeristen die bij het minste of
geringste zonnetje neerstrijken op het
terras. Het gezicht van het café en het

bijbehorende restaurant is Gerold van
der Vrande. Hij betrok 24 jaar geleden
samen met zijn toenmalige vrouw cafépension Vannisselroij, zoals het toen nog
heette. Het pension telde zeven kamers
die zich boven het café bevonden. “Het
was allemaal een beetje gedateerd”,

It’s Clean

www.ikzoekeencontainer.nl
maakt schoon op uw wensen

tel. (077) 320 97 00

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

vertelt Gerold van der Vrande. “Er hing
nog een oude bandrecorder en er lag
vloerbedekking op de vloer. Het pension
hebben we nooit geopend. We stonden
graag zelf in het café. Met een pension
zouden we veel te vroeg op moeten
staan”, lacht Van der Vrande.

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26

“In mijn hoofd moest het een café
worden waar vissers aan het kanaal
een kopje koffie konden drinken. Al
associërend kwam ik bij de term morgenstond. Die heeft goud in de mond;
als naam voor een café heeft het een
dubbelzinnige betekenis en het klinkt
positief.”
In al die jaren is er aan het
café-gedeelte uiterlijk nauwelijks iets
veranderd. Er ligt nog steeds vloerbedekking en het heeft een uitstraling
die door sommigen als ’stoffig’ wordt
omschreven. Van der Vrande vindt
het allemaal prima. “Er was hier eens
een Amsterdamse vrouw in het café
die zei: ’dit is een café zoals een café
moet zijn.’ Het is zonder fratsen. De
gasten voelen zich op hun gemak bij
die nostalgie. Het is hier alsof de tijd
stilstaat. De mensen die hier komen,
willen geen modern café. Een warme
deken, dat moet het zijn. Daarnaast
sluit het helemaal aan bij de identiteit
van het dorp.”
Aan het café mag dan voor het
oog weinig zijn veranderd, Van der
Vrande heeft niet stilgestaan in die
24 jaar. Waar in het begin er in het
café alleen nog een eenvoudige kaart
was met kant-en-klare tosti’s en soep
uit blik, werd eind jaren negentig het
zogeheten Schaftlokaal bij het café
betrokken en kwam er een uitgebreide
kaart met streekgerechten die qua omschrijving als ingrediënten nog steeds
aansluiten bij het nostalgische karakter
van Herberg De Morgenstond. Later
werd het pand nog uitgebreid met Het
Groene Huis, het restaurant-gedeelte
van De Morgenstond.

We willen onderdeel
uitmaken van het dorp

De HALLO vakantie BBQ
nu met gratis fles rosé
van € 16,00 voor € 14,45
Te bestellen vanaf 5 personen
(gratis thuisbezorging)
Kijk voor de samenstelling van dit
menu op halloaanbieding.nl

Exclusieve High Tea
aan het water

Massief Eiken
Kasteelvloer

Met: o.a. mini-sandwiches,
onbeperkt thee enz.. 4 personen
reserveren = 3 personen betalen

18 cm breed (per m2)

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

VAN € 36,00 VOOR € 32,00

Max Havelaar
fairtrade bananen
Is geldig van zondag 31 juli t/m
zaterdag 6 augustus 2011
Bananenvan PLUS (altijd Fairtrade)
VAN € 1,69 VOOR € 0,99

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl

Die uitbreidingen hebben hun
vruchten afgeworpen, want het hele
jaar door zijn de tafels in het restaurant
goed bezet en bij goed weer zit het
terras vol met toeristen. Volgens Van
der Vrande hebben de inwoners van
Griendtsveen wel eens het idee dat het
niet meer ’hun café’ is. De kroegbaas
is het daar niet mee eens. “Vroeger
kwamen hier ook al passanten. En
het feit dat we hier veel activiteiten
organiseren, laat toch zien dat we
onderdeel willen uitmaken van het
dorp.” Eén van die activiteiten is het
WK Bokkenollen, ieder jaar in oktober.
Van heinde en verre komen mensen
naar Griendtsveen om te zien hoe de
deelnemers zich met een blad bokbier
in de hand zich een weg over, langs en
door het kanaal banen.
Van der Vrande heeft ook weer
iets nieuws in petto, maar wat dat is,
wil hij nog niet prijsgeven. In ieder
geval bevatten deze nieuwe plannen een voortzetting van Herberg De
Morgenstond, waarmee Van der Vrande
blijft zoeken naar de juist balans tussen
een noodzakelijke voorziening voor het
dorp en een interessante trekpleister
voor toeristen.

Starters
in de regio
Hondenschool
Waki
Bedrijf
Hondenschool Waki
Eigenaar Jack van Rengs en
Tanja Giller
Adres
Kasteelse baan
Gelegen aan de
Tienrayseweg
Zie website voor
routebeschrijving
Plaats
Horst
Telefoon 06 50 57 27 28
E-mail;
info@
hondenschoolwaki.nl
Website hondenschoolwaki.nl
Sector
Hondenschool
Start:
14 april 2011
Activiteiten
Les geven aan mensen die
willen leren hoe ze het beste
met hun hond om kunnen
gaan. Na de basiscursus hebben
we ook nog enkele andere
cursussen. Zo kunnen de
mensen lekker bezig blijven
met hun viervoeter.
Doelgroep
Toekomstige hondenbezitters die het belangrijk vinden
dat hun hond zich netjes
gedraagt tijdens het wandelen
in het bos of in het dorp.
Baasjes die het gewoon
leuk vinden om met hun
makker bezig te zijn en daarom
een cursus willen volgen op een
niveau dat bij hun hond past.

Wij kijken naar
het karakter
en spelen daar
zo goed mogelijk
op in
Onderscheidend vermogen
Bij hondenschool Waki
starten de hondjes al vanaf acht
weken. Zo kunnen ze snel
inspelen op met name de
moeilijke hondjes die thuis al
snel de nodige probleempjes
geven. Omdat ieder hondje
anders is hanteren ze ook geen
specifieke methode.
Hondenschool Waki kijkt naar
het karakter en speelt daar zo
goed mogelijk op in. Het plezier
van de hond is hierbij erg
belangrijk. Een hond die plezier
heeft leert het snelst.
Bij ’echte’ problemen zullen
ze eventueel thuis komen
kijken en advies geven. De
meeste tijd breng je toch thuis
door met je hond, dus is daar
de invloed het grootst.
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Vers uit de muur
Op de Vlasvenstraat in Melderslo dook begin juni een mysterieus hokje op. Was het een wc? Een drooghok? Het
blijkt een automaat te zijn waar Henk van Gerwen en Ans Hoeijmakers hun producten in verkopen. Ook elders in de
gemeente duiken automaten op met bijvoorbeeld blauwe bessen (op de Venloseweg) of rozen (aan de
Venrayseweg richting Venlo).

“Gewone aardbeienjam is er al zat”,
zegt Henk. “Dit is een eerlijk product,
maar net iets anders. En toch echt een
product van de Melderse grond.”
Vroeger hadden ze een tuintafel
met een geldkistje staan. “Later heeft
Henk een kar op wielen gemaakt,
zodat deze makkelijker naar binnen
kon. Vorig jaar zomer kwam het zo
vaak voor dat er voor een potje jam

in plaats van de 3 euro die we er
voor vragen maar 30 cent lag, dat we
zeiden ‘we stoppen ermee’. Het kost
natuurlijk wel verpakking en tijd. Nu is
dat gelukkig handiger”, zegt Ans.
Na een opstartperiode begint de
automaat nu aardig te lopen, maar
volgens Ans moet deze nog een flink
aantal jaren staan om zichzelf terug te
verdienen.

Rondleiding in
bibliotheek Horst
voor leners America
BiblioNu Horst nodigt oudere leners van America uit om op vrijdagmiddag 19 augustus van 14.00 tot 16.00 uur een bezoek te brengen aan
hun bibliotheek BiblioNu.

kende weer een komkommerteler, die
een automaat over had. Henk vond het
wel een goed idee, vandaar dat ze de
automaat inclusief huisje overnamen.
“Dat begon met een heel gedoe”,
herinnert Ans zich. “Eind juni hadden
we het heel druk, dus kwam er maar
niks van, stond dat huisje daar. In het
begin sprak de automaat Italiaans,
en de gebruiksaanwijzing was echt
waardeloos.”
Op 10 juli, tijdens de Landelijke
Open Imkerdag, stond de automaat

Het ‘wc-hokje’ trok al belangstelling voor het in gebruik genomen was.
“Fietsers vielen bijna van hun fiets om
te kijken”, vertelt Henk van Gerwen.
“En als we nu in de tuin werken
horen we de hele tijd fietsers ‘hey,
jam, honing, een automaat!’ roepen”,
lacht hij.
Henk begon samen met Ans
Hoeijmakers op 1 mei hun bedrijfje,
Akkie’s Tuin, met honing, fruit, en kruiden. Henk was eerder in Boekel bij een
champignonkweker op bezoek. Deze

Acu-Balance

eindelijk klaar voor gebruik. “En toen
moest er nog een luifeltje voor de
zon komen, en een bord met de
bedrijfsnaam. Ook wilde het ding geen
twee-euromunten aannemen en geen
wisselgeld geven. Nu uiteindelijk dus
toch weer wel”, lacht Ans.
In de automaat verkopen ze eigen
producten, zoals eieren en courgettes,
maar voornamelijk hun eigen jam
en honing. De jam die ze verkopen
is niet doorsnee, maar bijvoorbeeld aardbeienjam met basilicum.

Na de zomervakantie stopt
BiblioNu met de uitleen van boeken aan volwassenen in de kleine
kernen. Dat geldt dus ook voor de
vestiging in America. De leners uit
die kleine kernen kunnen met het
BiblioNu-abonnement ook terecht in
de bibliotheken van Horst, Venray en
Grubbenvorst.
Om de oudere leners uit America
kennis te laten maken met de
vestiging van de bibliotheek in Horst
zorgen de medewerkers van BiblioNu
America voor gratis vervoer van
America naar Horst en weer terug. Zij
hebben met Synthese afgesproken
dat de BoodschappenPlusBus hiervoor

ingezet wordt.
In de bibliotheek in Horst worden
de leners ontvangen met koffie en
thee. Daarna krijgen ze een rondleiding door de bibliotheek en
wordt er uitleg gegeven over het
uitleensysteem dat gebaseerd is op
een zelfservice. Uiteraard is er ook
gelegenheid om nieuwe boeken uit
te zoeken en zelf de bibliotheek te
verkennen.
Belangstellenden uit America
worden aan huis opgehaald en met
de bus naar de bibliotheek in Horst
gebracht. Men kan dan ook meteen
boeken ruilen. Het meenemen van
een rollator is geen probleem.

Zaalverhuur

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns

Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen
HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

lang
format s voor
ie!

meer in

www.acu-balance.nl

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl

Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

HELE LITER

topVoordeel

Les Grandes
Caves
d’Albret

Hartevelt
Jonge Jenever

9.
LITER

49

4.99
70cl

9.99
70cl

13.99
8.99
70cl
LITER
HELE LITER

10.99
17.99
LITER
LITER
HELE LITER

4.59
75cl

HELE LITER

12.49
LITER
HELE LITER

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

Vin de Pays,
Frankrijk
Diverse
soorten
Per fles
75 cl 4.99

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

6 flessen
voor

22.

99

SURFERS
PIÑA COLADA

PASSOÃ
BACARDI
THE PASSION DRINK FLAVOURED RUM

STOOCKER
VIEUX

ESBJÆRG
VODKA

TEACHER’S SCOTCH
BLENDED WHISKY

ACKERMAN
ROSÉ D’ANJOU

LAZZARONI
AMARETTO

Weijs Herstraat 58 Horst tel. 077-3981463
W W W.UW TOPSLIJTER.NL

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 25-7-2011 t/m 13-8-2011
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Bespreking Poll week 28

De gemeente moet de verkeersborden gewoon laten staan
Met deze stelling was ongeveer twee derde van de stemmers het eens
(65%) en een derde was het oneens (35%).
Eén van de bezuinigingen in het kader van het plan ‘Innovatie als
Katalysator’ van de gemeente is de beperking van het aantal verkeersborden. Uitgangspunt is dat verkeersdeelnemers over voldoende verkeersinzicht
beschikken om in bepaalde situaties een juiste inschatting te maken. Dan is een
verkeersbord overbodig. Een op de drie stemmers kan zich hierin vinden.

Maar deze maatregel zorgt ook voor problemen. Een fietser beklaagde zich
over het feit dat in de Herstraat onder het bord dat een inrijverbod aangeeft
een extra bord is verdwenen. Hierop stond de uitzondering voor fietsers op dit
verbod. Nu dit bord weg is, zou de uitzondering niet meer gelden. Deze fietser
moet nu technisch gezien helemaal om rijden. Twee op de drie stemmers is het
eens met de stelling en vindt dat problemen voorkomen kunnen worden als de
borden die er al staan niet weggehaald worden.

Kermissen in kleine dorpskernen
moeten behouden blijven

Sinterklaas

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De kermis in Griendtsveen is niet meer. De interesse voor de kermis liep
de laatste jaren sterk terug, waardoor de dorpsraad het besluit nam om te
stoppen met de organisatie. Tijdens de laatste kermis stonden er slechts
autoscooters, een carrousel en een snoepkraam. Ondanks de lage omzet van
de laatste jaren deden deze exploitanten het dorp toch aan. Met de gemeente
werd een deal gemaakt dat ze in ruil voor hun komst naar Griendtsveen een

standplaats kregen op de drukbezochte kermis in Horst. Tegenstanders zijn
bang voor het verdwijnen van het dorpsgevoel en de traditie van de kermis.
Vooralsnog blijft Griendtsveen het enige dorp in Horst aan de Maas waar de
kermis niet meer plaats zal vinden, maar geruchten over het verdwijnen van
andere kermissen doen al de rondte. Wat vindt u? Moeten de kleine kermissen
behouden blijven?

Uitslag vorige week (week 29) > De kiosk op het Wilhelminaplein moet blijven staan > eens 24% oneens 76%

Groothandel voor particulieren in
groenteplanten en laanbomen

aardbeienplanten

alle soorten groenteplanten - winterprei
planten
al voor € 0,10 per stuk. (knolvoetresisten
te rassen)

Sintjansstraat 43, Meterik • Tel: 077 - 3982681 • E-mail: bleustone@live.nl

M.Custers Tandtechnisch Laboratorium
Oostrum
Met meer dan 40 jaar ervaring
in de tandtechniek, zijn wij als extra service
elke zaterdag geopend op afspraak!!
Reparatie aan uw gebit nodig?
Elke zaterdag van 10:00 tot 14:00

Oirloseweg 4
5807 EG Oostrum
Telefoon 0478-581997
Telefax
0478-589335
info@ttlcusters.nl

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Gehakt half om half
Kip op stok 4 stuks
Pikante kipreepjes
Babi pangang rollade
Serano ham

100 gram

€ 6,00
€ 5,00
€ 1,15
€ 2,25
€ 3,25

100 gram

€ 1,45

Hele kilo
100 gram
100 gram
100 gram

Kant en klaar uit eigen keuken

Jachtschotel

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Mozzarella buideltje

Cactus
Column

100 gram

€ 1,95

Mals rundlapje gevuld met mozzarella
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

En dan valt er bij diverse
mensen een brief op de deurmat, een brief waar je na drie
keer lezen tot de conclusie komt
dat de goede Sint van de
vakantie gebruik heeft gemaakt
om Holland vroegtijdig te
bezoeken. In Spanje is het
uiteindelijk óók niet meer wat
het geweest is, nietwaar? Maar
wat was nu de aanleiding om bij
de ontvangen brief de bisschop
van Myra te betrekken? Welnu,
er werden zoveel gratis artikelen
in beloofd mits je je maar op tijd
aanmeldde om in café De Lange
Horst te komen. En daar lagen
klaar: biologische delicatessen
van allerlei “sorten” (kniesoren
letten op taal en schrijffouten)
en een grote XXL-present mand
om direct mee te nemen. Op
rekening van de briefschrijver
krijgt elke gast gratis eten en als
bedankje nog een heerlijke
lunch. Als je niet oppast kom je
kilo’s aan! Maar dan de uitsmijter: echtparen en paartjes
krijgen als bedankje nog extra
een groot pakket beddengoed!
Dit beddengoed behoort
kennelijk ook tot de biologische
delicatessen! Terugkomend op
Sinterklaas, zou er nu iemand in
Horst aan de Maas zijn die niet
denkt dat er niet één maar vele
addertjes onder het gras zitten?
Zou het bijvoorbeeld niet zo
kunnen zijn dat de organisator
van dit gratis vreet- en cadeaufestijn de bedoeling heeft om
aan koppelverkoop te gaan
doen? Doet het geheel niet te
veel denken aan de ‘prachtige
busreisjes met onderweg een
leuke presentatie van gebruiksartikelen’? De consumentenrubrieken van de diverse omroepen kunnen daar boeken over
schrijven. Maar goed, iedereen is
vrij om te doen en laten wat of
hij of zij wil. Bij thuiskomst
vallen dan meestal de schellen
van de ogen, zijn ze er verdorie
wéér ingetrapt! Maar ze hebben
er wel een ‘voorjaar-present
2011 handgeschilderd’ aan
overgehouden, ook een biologische delicatesse zogezegd.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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verenigingen 15

Harmoniefeesten in de problemen
In 1974 werden de Harmoniefeesten voor het eerst gehouden. De gemeente vroeg de Koninlijke Harmonie Horst
om de muziek te verzorgen voor de open dag van het nieuwe gemeentehuis. De harmonie zorgde voor een gezellig
terras en zo waren de Harmoniefeesten geboren. Een jaar later werd de kindermarkt in het programma opgenomen.
Nu komen er jaarlijks 8.000 bezoekers op de feesten af. Dit jaar zijn de Harmoniefeesten op 19, 20 en 21 augustus.

Goed voor het
centrum van Horst
Nu staat de harmonie voor een
aantal uitdagingen. Vanwege de
toename van vaste terrassen op het
Wilhelminaplein wordt het bijvoorbeeld
lastiger om inkomsten op het harmonieterras te verwerven. Annemarie
Beijers-Willems, voorzitter van stichting
Vrienden van de Harmonie: “Natuurlijk
is het goed voor het centrum van Horst,
die terrassen, maar het is wel lastig
voor ons terras, het is een beetje in de
verdrukking gekomen. En wij kunnen
met plastic stapelstoelen natuurlijk niet
echt concurreren.”

Wie niet sterk is,
moet slim zijn

Kindermarkt in 1977. In het centrum was twee dagen eerder een laag teer aangebracht.
Door een gigantische wolkbreuk was deze laag veranderd in een kleverige brij
Sraar van den Beuken legt uit dat
de feesten naast gezelligheid ook
noodzaak zijn voor de vereniging.

“De muziekvereniging is in hoofdzaak
voor muziek, maar daar komt veel bij
kijken, en we moeten ook financieel

rondkomen. Er is veel geld nodig voor
instrumenten, opleidingen en de directie bijvoorbeeld.”

Annemarie vertelt dat de harmonie creatief bezig blijft om geld op te
halen. “Wie niet sterk is, moet slim
zijn. Vandaar dat de Vrienden van de
Harmonie de kindermarkt organiseren
en een open podium neerzetten.” Sraar
vult aan: “35 Jaar kindermarkt moet
natuurlijk gevierd worden. Daarom bakken leden en sympathisanten taarten
gebaseerd op eigen recepten waar men
trots op is. Deze verkopen we op ons
harmonieterras.”
Het tweede probleem waar de

harmonie tegenaan loopt zijn de kosten
voor het opruimen van de rommel die
na de kindermarkt achterblijft. “Daarom
vragen we nu een euro entree ter tegemoetkoming aan de pittige rekening”,
vertelt Sraar. “Het zou fijn zijn als men
de koopwaar die overblijft mee terugneemt of in de containers gooit, want
de kosten van opruimen zijn hoog. Het
zou logisch moeten zijn dat je je eigen
rommel opruimt”, zegt Annemarie.
Er ontstaan ook problemen doordat
mensen die in het centrum wonen te
vroeg beginnen met het opbouwen
van hun plekje op de kindermarkt, en
wanneer de gemeente vergunningen
voor concurrerende kindermarkten
in hetzelfde weekend afgeeft. “Het
organiseren van de feesten kost veel
tijd en werk, dat is niet te doen als er
geen inkomsten meer zijn. Onze leden
zetten zich prima in, maar het moet
wel rendabel blijven”, zegt Sraar. “Het
zou zonde zijn als de harmonie niet
meer overal heen zou kunnen. Want in
stilte is toch alles minder gezellig”, zegt
Annemarie.

De kinderen van toen
Voorlopig blijft de kindermarkt
bestaan. Annemarie: “De kinderen van
toen zitten nu met hun eigen kinderen, en hopelijk ooit met hun kleinkinderen.”

Bedevaart KBO
naar Kevelaer
aanleg
onderhoud
(sier)bestrating
www.voestenhoveniers.nl
Dennis Voesten 06-43280123

Banden - Accu’s - Carwash

(web)winkel voor

Het adres voor alle
banden en accu’s.

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

www.bartseuren.nl

www.natuurwijzer-horst.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

077-3981459

De Poels Groep in Horst, is een innovatieve retailonderneming in de meubelbranche. De laatste jaren
is het bedrijf spectaculair gegroeid. De Poels Groep beschikt over drie bedrijven in Horst, te weten
Poels Wonen&Slapen, Budget Home Store XXL en Vita Design. Alle drie de formules met erg brede
doelgroepen van klanten. Door de voordelen van de onderlinge samenwerking binnen de Poels Groep
is het bedrijf in staat uitstekende producten, prima service en concurrerende prijzen aan te bieden.

Poels Wonen&Slapen gaat per 2 oktober iedere zondag open!
We zoeken voor de zaterdagen en de zondagen in onze life-style shop een actieve:

SHOP ASSISTENTE
Je taken
• Je assisteert om de week in het weekend op zaterdag en zondag onze shopmedewerkster met
diverse werkzaamheden. Verder ben je verantwoordelijk voor de gezellige bediening in de nieuwe koffie-bar.
Je profiel
• Wij verwachten een representatieve uitstraling, spontaan, initiatief durven nemen
en een commerciële drive.
• Wij denken aan een studente die een leuke bijverdienste zoekt.
Heb je interesse in deze functie?
Mail de c.v. met recente pasfoto naar; info@poels.nl of schrijf naar:
Poels Meubelen, Industriestraat 13, 5961 PG Horst.
T.a.v. de heer Peet Bongaerts.

I n d u s t r i e s t r a a t 1 3 , 5 9 6 1 P G H o r s t , Te l . ( 0 7 7 ) 3 9 8 3 2 2 9 , w w w. p o e l s . n l

wij
zijn
thuis
bij...

Dinsdag 16 augustus vindt de jaarlijkse bedevaart van KBO Horst naar
Kevelaer in Duitsland plaats. De reis gaat per bus, gezamenlijk met de
fiets of op eigen gelegenheid.
Om 10.45 uur wordt de hoogmis
opgedragen in de kapel door deken
De Graaf Woutering. Het ouderenkoor
Levensvreugd zal deze hoogmis
opluisteren. Na afloop is er een
gezamenlijk etentje.
KBO-leden kunnen zich voor

deelname aan deze bedevaart
opgeven op donderdag 4 augustus
van 13.30 tot 14.30 uur in de refter
van ‘t Gasthoes. In de uitnodiging
voor de vergadering staan de verdere
gegevens van deze reis.

Jeugdvoetbaldagen
De jeugdvoetbaldagen worden van 15 tot en met 18 augustus weer
gehouden op de voetbalvelden in Horst. De ruim 150 deelnemende
kinderen komen uit Horst, Meerlo, Hegelsom en Tienray.
Tijdens de jeugdvoetbaldagen
verrichten de deelnemers elke
dag van 09.00 tot 16.30 uur diverse voetbalactiviteiten, waaronder
trainingen, voetbaltoernooitjes en
een pannakooi. Dit is een nieuw spel
waarin drie teams in een box tegen
elkaar voetballen.
De jeugdvoetbaldagen kennen
hun oorsprong in 1988. Het bestuur
van afdeling Limburg van de KNVB
besloot om regionale en betaalbare
jeugdvoetbalweken te organiseren.
Dit idee sloeg enorm aan. In 1990
werden er al op vier locaties van
zulke weken georganiseerd. In dat
jaar waren ook de eerste jeugdvoetbaldagen bij Wittenhorst.
De eerste voetbaldagen in Horst
waren meteen een groot succes,
met ruim 170 deelnemers. Daarna
ging het snel. In 2003 werd ook in
Hegelsom gestart met het organi-

seren van de jeugdvoetbalweek.
Er waren zoveel aanmeldingen dat er
zelfs deelnemers geweigerd moesten
worden.
Vanwege het steeds grootschaliger en strenger worden
van de Limburgse jeugdvoetbalweken werd in Horst de Stichting
Jeugdvoetbaldagen opgericht.
Hierbij werden voetbalvereniging
Wittenhorst, de voetbalclub van
Hegelsom en scheidsrechtersvereniging Horst-Venray betrokken.
Deze stichting heeft het doel om
betaalbare jeugdvoetbaldagen te
organiseren, met nagenoeg dezelfde
opzet als de vroegere KNVBvoetbalweken.
In de loop van de jaren werd het
programma steeds uitgebreider.
Voor meer informatie over de
jeugdvoetbaldagen zie
www.jeugdvoetbaldagen.nl
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Wout Poels dankt fans
voor steun
Vacansoleil-DCM wielrenner Wout Poels uit Blitterswijck heeft fans en sponsoren bedankt die hem tijdens de
Tour de France hebben gesteund. Vooral nadat hij de Tour moest verlaten vanwege ziekte kreeg Poels veel reacties.

“Tijdens de Tour en daarna heb
ik van veel mensen bemoedigende
sms’jes, mailtjes, berichten in het
gastenboek en reacties op straat
gekregen. De aanwezigheid van
de fanclub en de steun van alle
supporters, sponsoren, vrienden en
familie doet goed. Ik wil jullie allen
hartelijk danken voor de sympathieke
reacties. Ik ga met vertrouwen de
toekomst tegemoet en hoop jullie

vaak langs het parcours aan te
treffen”, zegt Poels.

Tijdens negende
etappe afstappen
Wout vertelt over zijn ervaringen in
de Tour de France. “Tijdens de negende etappe moest ik vanwege ziekte
afstappen omdat ik maag- en darmproblemen had. Alles deed pijn. Kon

geen eten meer binnen houden. Ik heb
het nog geprobeerd. Ik had het me ook
allemaal anders voorgesteld. Het is
jammer voor mij en voor de fanclub en
de vele sponsoren en fans die me vanaf
dag één hebben gesteund, dat ik de
Tour de France vroegtijdig heb moeten
verlaten. Ik heb begrepen dat fans met
spandoeken en getooid in de fanclub
T-shirts ook na mijn uitval langs de
route zijn blijven staan. Klasse!”

Swolgense amazone mee
met Nederlands team
Aniek Poels uit Swolgen staat dit weekend met haar paard Asteria reserve bij het Nederlands team. Aanstaande
vrijdag komt dat team uit in de zesde wedstrijd van de FEI Nation Cup-wedstrijden in het Engelse Hickstead.

SpotkoopjeS
op alle
afdelingen!
Zomercollectie nu
extra afgeprijsd
en bovendien
stapelkortingen
bij de kassa:
1-2 stuks 10%
3-4 stuks 20%
5 of meer stuks 30%
Dus extra korting
op de reeds
afgeprijsde artikelen!
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas
077 398 56 51 (ingang langs TNT)

De bondscoach van het Nederlands
team, Rob Ehrens, motiveert zijn keuze
voor de 24-jarige Aniek Poels door te
wijzen op haar ervaringen en prestaties in de afgelopen jaren. Hij heeft
vertrouwen in haar presteren, ook op
topniveau. Na de wedstrijd in Hickstead
gaat Poels weer naar huis en neemt

een andere ruiter haar plaats in.
Eerder heeft Poels al meegedaan
aan Jumping Amsterdam, waar ze ook
door Rob Ehrens een startplaats kreeg
toegewezen. Daar maakte ze al indruk
op de bondscoach. In maart werd ze
opgenomen in het Rabo Talententeam
van de Koninklijke Nederlandse

Hippische Sportfederatie (KNHS). Hier
krijgt ze structurele en professionele
begeleiding.
In het dagelijks leven werkt ze bij
het bedrijf van haar vader, Ger Poels
Horses. Met haar paard Asteria is ze
begonnen toen Asteria net zeven was.
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Lieke Verouden in beeld
Horsterse wisselslagzwemster Lieke Verouden zwemt al vanaf haar achtste. Ze begon met diplomazwemmen en
werd daar gevraagd om een keer mee te trainen met de wedstrijdzwemploeg van Horst.

medio april in Eindhoven zou plaatsvinden.
Eenmaal zo ver, bleken de zware
weken in Mexico, de plotse verhuizing
naar Antwerpen en een flinke
verkoudheid in de week voor het kwalificatietoernooi fysiek en mentaal een
zware dobber. De topprestaties bleven
uit en kwalificatie voor het WK bleek
een brug te ver voor haar. Nu ze zich
heeft kunnen plaatsen voor de korte
baan op het EK in Polen wil ze dan ook
scoren. “Het WK blijft toch een teleurstelling, maar het EK zie ik als een mooi
goedmakertje.”
Voor het EK in Polen gaat ze zich
iets anders voorbereiden. “In het water
blijft het nagenoeg dezelfde training,

maar ik ga meer cardio- en landtraining
doen.” Vastberaden heeft Lieke haar
weg uitgestippeld. Ze wil haar grote
doel uiteindelijk bereiken: zwemmen
op de Olympische Spelen van 2012 in
Londen.
Ze traint ondertussen elke dag
vol discipline verder om dat doel te
bereiken, maar stiekem mist ze nu in
Antwerpen ook wel haar Amersfoortse
team, het studeren en haar vriendinnen. “Ook al komen ze nog geregeld in
Antwerpen langs, toch mis ik ze wel.”
Ze overweegt op het moment een
nieuwe studie te beginnen, maar eerst
wil ze zich voor de volle 100% inzetten
voor het EK korte baan in december in
Polen.

Comert Tennis Toernooi
bij TC Grubbenvorst
Na haar middelbare school vertrok
ze naar Amersfoort. Ze ging in Utrecht
Optometrie studeren. In Amersfoort
sloot ze zich aan bij de wedstrijdzwemploeg en kreeg ze een persoonlijke
coach, Fedor Hes.
En nu, 13 jaar verder, heeft ze al
meegetraind met de beste wedstrijdzwemmers van de wereld zoals
Aschwin Wildeboer, Lotte Friis en Rikke
Moller Pedersen in Mexico. Toen ze

Mexico weer vaarwel moest zeggen,
omdat de trainingen er weer op zaten,
keerde ze terug naar Amersfoort. Daar
kreeg ze van haar coach Fedor Hes te
horen dat hij vertrok naar Antwerpen.
Hij kon namelijk trainer worden van de
Vlaamse Zwem Federatie, de Vlaamse
zwembond. “Het was een flinke domper, maar ik wist vrijwel meteen dat ik
met hem mee wou gaan. Ik zie het nog
steeds als een nieuwe stap vooruit in

mijn zwemcarrière.”
Toen Lieke besloot om naar
Antwerpen te gaan heeft ze haar studie
stopgezet en haar spullen gepakt. Een
grote verandering. “De begeleiding op
het land is de grootste verandering. In
Amersfoort verzorgde Fedor alles, ook
de land- en krachttraining. Nu hebben
we in Antwerpen een conditietrainer
en een fysio.” In Antwerpen werd
hard getraind op weg naar het WK dat

Bij tennisclub TC Grubbenvorst werd van 18 tot en met 24 juli het
jaarlijkse Comert Toernooi gespeeld. Tot zondag was het weer prima,
echter werd op zondag door de vele regenval uitgeweken naar de
tennishal in Baarlo waar alle finalepartijen volgens planning konden
worden gespeeld.
Het waren spannende wedstrijden en er werd gespeeld om ieder
punt. Na afloop werd de prijsuitreiking gehouden in de kantine van TC
Grubbenvorst en kregen alle finalisten

een bosje rozen. De winnaar in de
hoogste categorie enkel (HE 5 17+)
was Raoul Killaars. In zijn speech
bedankte hij alle deelnemers en de organisatie voor het geslaagde toernooi.

Uw website voor
de beste
aanbiedingen in

Van huis uit
voordelig

Horst aan de Maas.
24 uur per dag,
7 dagen in de week
voordeel klikken.

Bekijk vanaf nu alle aanbiedingen op

HALLOaanbieding.nl is een initiatief van Kempen Nieuwsmedia, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, E info@halloaanbieding.nl, T 077 - 396 13 56
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IJs en meer
Elke donderdag waaieren ze uit over Horst aan de Maas. Ze trotseren hitte en kou, regen en wind en alle andere
obstakels die op hun weg komen. De jongens en meiden, die het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas bezorgen
hebben daarom terecht een extraatje verdiend.
Als blijk van waardering heeft
HALLO haar bezorgers getrakteerd op
een tegoedbon voor een heerlijk ijsje.
Tegen inlevering bij één van de drie
bekende ijssalons uit Horst aan de
Maas kregen ze een ijsje naar eigen
smaak overhandigd. Een mooie aanleiding om de ijssalons eens onder de
loep te nemen.
De rondgang start in Sevenum,
waar ijssalon en lunchroom Lo Solé
wordt gerund door het koppel Inge

en Joep. Wanneer je het bijzondere
pand aan de Maasbreeseweg 1 binnen
gaat proef je direct een uitgesproken
Italiaanse sfeer. Knus en stijlvol, met
voldoende zitplaatsen binnen en
buiten. Al snel staat er iemand aan de
toonbank, waar diverse smaken ijs te
bestellen zijn. Naast de handijsjes zijn
bij Lo Solé letterlijk tientallen coupes
te verkrijgen. Lo Solé is niet alleen
een ijssalon maar bovendien een
lunchroom. “Mensen komen de ene

dag voor een lekker verkoelend ijsje
en de andere dag voor een warme
of koude lunch. Uiteraard met als
toetje een ijsje”, vertelt Inge. “Verder
besteden we extra aandacht aan
kinderen. Er is een ruime speelhoek en
een aparte kindermenukaart.” Partner
Joep werkt in de keuken en is daar
helemaal op zijn plaats. “Naast de
salon en de lunchroom zijn we gestart
met Feestzaal ‘De Gatserie’. Een zaal
geschikt voor gezelschappen tot 200

personen. De klant kan daarbij kiezen
om alles zelf te regelen, of personeel
van ons in te huren. Uiteraard kunnen
we ook een uitgebreid buffet en ijs uit
eigen keuken serveren.”
IJssalon en lunchroom Lo Solé ligt
goed bereikbaar aan de rand van het
centrum van Sevenum. Wie bereid
is een klein stukje te lopen, vindt
voldoende parkeerplaats bij de kerk.
Er is voldoende gelegenheid om de
fiets te stallen.
Het volgende station is: ijssalon
Clevers. Van de drie ijssalons timmert
Clevers het langst aan de weg. Naast
de vestiging aan de Kloosterstraat in
Grubbenvorst heeft het bedrijf filialen
in Arcen en Overloon. IJssalon Clevers
is een begrip in de wereld van het ijs
en Theo Clevers en zijn medewerkers
hebben in de loop der jaren vele prijzen
in de wacht gesleept. Het onderscheidend vermogen zit hem bij Clevers
in de gewaagde smaakcreaties. Want
wie durft het aan om asperge-ijs te
maken of de smaak van paprika in een
ijsbolletje te verwerken. De ijsbereider
heeft er in ieder geval nationale en
internationale faam mee verworven.
Zelfs in het ijs-land bij uitstek Italië
wordt Clevers gezien als trendsetter.
In de sfeervol ingerichte salon is het
goed toeven. Als de zon schijnt is het
extra genieten op het grote terras bij
het pand van Clevers.
Tenslotte komt John van de Pas

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw
jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te
repareren door ons zonder
de rits te vervangen!

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

●

Waar??
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

aan het woord. Zijn ijssalon Passi is
sinds mei dit jaar gevestigd aan het
Wilhelminaplein in Horst. “Deze locatie
past perfect bij de producten, die wij
aanbieden”, vertelt John. “We kunnen
hier ijs serveren, maar ook ons uitgebreide assortiment chocolade komt
hier volledig tot zijn recht. Daarnaast
schenken we naast een heerlijke kop
Italiaanse koffie ook wijn en natuurlijk
een lekker glas bier.” Het terras op
het Wilhelminaplein biedt voldoende
plaats en ligt aan de autovrije zone
in het centrum van Horst. “We zijn als
enige ijssalon in Horst aan de Maas
het gehele jaar open. We hebben ons
assortiment aangepast aan de zomer
of winter. Je kunt je hier bijvoorbeeld
in de herfst of winter na een stevige
wandeling lekker opwarmen met een
kop koffie.” Op de vraag of John nog
toekomstplannen heeft, antwoordt hij:
“We gaan weer workshops organiseren
en in de winter een chocoladefondue
op de kaart zetten.” En voor wie het
nog niet weet: de ruimte waarin Passi
is gevestigd is ook te huur voor bedrijfspresentaties of feesten. “Uiteraard
wel voor grotere gezelschappen”, voegt
John hier aan toe.
De drie ijssalons in Horst aan de
Maas weten met een verschillend
karakter en een eigen onderscheidend
vermogen iedere bezoeker op en top
te verwennen. En daar kunnen onze
bezorgers over meepraten.

●

●

●

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
N
ESPENNESTE
OOK VOOR W

06-22605746

●

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Voor nieuwbouw, onderhoud
of renovatie bel voor een
vrijblijvende offerte
ook tijdens de bouwvak

Schwarzkopf Professional heeft een groene
kleurlijn, genaamd Essensity Colour.
100 procent kleurintensiteit,
0 procent ammoniak en geurstoffen.
Goed voor het haar en het milieu.
Ondek het zelf!

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

tel.: 077 398 33 64

Tel: 0493-529940
Mobiel: 06-21561061
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15 VRAGEN aan Fenna Deters Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fenna Deters
14 jaar
America
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop later iets met muziek te
gaan doen, want dat is een van mijn
hobby’s. Verder heb ik eigenlijk nog
niet echt een idee wat ik later zou
willen worden.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vakken zijn Frans en
Grieks, omdat ik dat leuke talen vind en
er ook best goed in ben.

Mijn ergste vak is Engels. Lezen en
luisteren in het Engels is echt niks voor
mij.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriend of
vriendin. Ik heb een leuke vriendengroep van school en uit mijn eigen dorp
waar ik vaak mee afspreek en gezellige
dingen mee doe.
In het weekend ben jij te vinden in?
Meestal thuis op de bank of ergens bij
een vriend of vriendin. Uitgaan doe
ik nog niet echt, alleen als er ergens
kermis is of zo.

Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Vooral chips en frisdrank.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik zou denk ik een deel aan een goed
doel schenken. Ik denk aan KiKa of
Helpende Handen, een project waar
onze school zich voor inzet. De rest zet
ik op de bank om te sparen voor later.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Toen ik in een korfbalwedstrijd drie
strafworpen achter elkaar miste.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Geld, mijn bikini, kleren, zonnebril,
telefoon en goede zin.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
De zelfgemaakte lasagne van mam.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Als ik gewoon thuis ben, in een
trainingsbroek met een T-shirt. Op
school in een spijkerbroek en een
T-shirt of vest.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Het liefst besteed ik tijd aan korfballen, gitaar en saxofoon spelen.
De meeste tijd besteed ik denk ik toch
aan school.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou wel een grotere kermis willen
waarvan de attracties al op zaterdag
open zijn. Verder vind ik het superleuk
hier. Alle nodige voorzieningen zijn er
wel.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ik kijk eigenlijk niet vaak films.
Maar als ik een film kijk, dan een
leuke komedie zoals Mr. Bean of
New Kids. Daar moet ik altijd erg om
lachen.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik denk dat ik een paar vrienden
ophaal, een rondje door de gemeente
rijd en dan weer iedereen naar huis
breng, als ik de weg kan vinden, haha.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Nieuw-Zeeland! Daar ben ik nog nooit
geweest. Pap en mam willen daar met
ons over een paar jaar naar toe gaan,
ik heb daar nu al zin in.

is o.a. gespecialiseerd in de agrarische sector en utiliteitsbouw.
Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een:

BOUWKUNDIG TEKENAAR
m/v - fulltime

Heb jij:
- minimaal MBO bouwkunde en ca. 5 jaar werkervaring
met CAD en/of REVIT
- goede communicatieve eigenschappen
- klantvriendelijke houding
- vakkennis inzake agrarische sector, bouwkunde en staalbouw
Dan bieden wij jou:
- moderne, zelfstandige en enthousiaste werkomgeving
- goede arbeidsvoorwaarden
- voldoende mogelijkheden tot verdere ontplooiing
binnen de organisatie
sollicitaties met cv richten aan:
m.pouwels@teunissen-bv.nl
Aannemersbedrijf M.J. Teunissen B.V.
Ysselsteynseweg 82a, 5813 BM Ysselsteyn (LB)
06 – 14 50 47 75, www.teunissen-bv.nl

Column

Leeftijdsprobleem
Blijkbaar betekent een
andere cultuur ook meteen
andere leeftijdsinschattingen.
Andere gezichten en
vooroordelen brengen een hoop
verwarring in het idee van
leeftijd. Daar kwam ik vorige
week achter tijdens mijn
vakantie in Indonesië.
Oké, ik moet eerlijk toegeven
dat mijn lengte me nou niet echt
meezit. Ik bedoel, als kindermaatjes me op een leeftijd van
negentien nog steeds passen,
mag ik denk ik wel concluderen
gewoon klein te zijn voor mijn
leeftijd. Maar hey hallo, zo klein,
dat ik in het vliegtuig (jawel,
daar begint het al) het eten
tegelijkertijd in ontvangst mag
nemen met de kleine, krijsende
kinderen voor en achter mij?
Terwijl volwassen mensen
gewoon nog even moeten
wachten op hun maaltijd?
Even was ik nog in de illusie dat
het maaltijdsdienblad naar mijn
jongere broertje naast mij gereikt
werd. Al snel maakte een
wijzende vinger naar mij een
eind aan deze illusie, het was
toch echt voor mij. Nouja, daar
kan ik nog wel mee leven.
Misschien had ze mijn knorrende
maag wel gehoord en kreeg ik
het daarom al tegelijk met de
baby’s. Pas echt erg werd het in
Indonesië zelf. Een gids die
vriendelijk lachend aan papa
vroeg how old that little girl was,
twelve? Oei! Of een taxichauffeur
die vol ongeloof wel
honderdduizend keer zeer
verbaasd door de auto riep: “Is
she really nineteen!?” Vervolgens
het nog steeds niet geloofde en
papa bij het betalen nog eens
apart nam: No! Is she really
nineteen? Tenslotte hebben we
nog de vele vragen aan mijn
jongere broertje, waarin de
woorden younger en sister
verdacht vaak voor kwamen. Of
verkopers die dachten dat ik nog
steeds het liefst door
prinsessenogen keek, zoals
kleine kinderen dat vaak doen,
en me gek konden maken met
een of ander kindertasje dat ze in
hun winkel hadden hangen.
Oeioeioei!
Nouja, dit allemaal bracht me
wel weer op het fijne idee dat als
ik later veertig ben, ik misschien
ook nog wel aangezien word voor
een paar jaar jonger. En laat dat
nou net weer wel fijn zijn.
Mies
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Brood bakken
en wijn maken
Het is inmiddels een maandelijks terugkerende activiteit bij
Museum De Locht. Op zondag 31 juli bakken de bakkers broden in een
originele bakoven. Ook mogen kinderen hun eigen broodjes maken en
laten bakken.
Op elke laatste zondag van de
maand kan bij Museum De Locht
brood gebakken worden. Dit
weekend kunnen bezoekers elders
op het terrein informatie krijgen
over het maken van wijn en

Tweede editie
KnopenLopen Kulinair
Een groot aantal wandelaars dat zich tegoed doet aan allerlei lekkernijen onderweg trekt op 4 september door
Sevenum en Kronenberg. Bijna 900 wandelaars hebben zich al opgegeven voor KnopenLopen Kulinair. De limiet ligt
op 1.000 deelnemers, dus wie nog mee wil moet snel zijn.

uiteraard het resultaat ook proeven.
Het museum is dagelijks geopend
tussen 11.00 en 17.00 uur.
De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie, zie
www.museumdelocht.nl

Manne van Staal:
dicht op de huid
Ik plof lekker op de bank en
draai het volume van de versterker
even goed open. Een perfecte
manier om Manne van Staal, de
nieuwe cd van Rowwen Hèze te
beleven. Twee cd’s vol bekende
en nog niet bekende nummers
van de groep uit America.
Stuk voor stuk juweeltjes die mij
naar uiteenlopende gevoelens
dragen. Want dat is waar Jack
Poels en zijn mannen zo mooi
mee kunnen spelen. Tekst en
muziek laten contrasteren en het
als een geheel laten klinken. Zoals
de klassieker ‘De Neus Umhoeg’;
het vrolijkste liedje over sterven,
of ‘Tomatenlied’, een gevoelige
ballad over tomaten. Als ik mezelf
er vervolgens op betrap dat ik mee

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

zit te blèren met ‘Bloed, Zweet
en Tranen’ van de legendarische
Hazes, weet ik dat de Manne van
Staal mij dicht op de huid zitten.
De huiselijke knusheid
waarmee de nummers uit de
speakers fietsen geven je het
gevoel alsof de Manne van Staal
naast je op de bank zitten te
spelen. Maar dan hoor ik het lichte
rinkelen van glazen en het zachte
geroezemoes in een kroeg voordat
‘1 Nacht alleen’ in een prachtige
vertolking van Rowwen Hèze
wordt ingezet. En in gedachten
ben ik met één heerlijke zucht in
een Limburgs café. Waar nieuwe
verhalen geboren worden en waar
Manne van Staal de ruimte krijgen
om hun hart te luchten.

Horst aan de Maas is in 2010
wandelgemeente van het jaar
geworden. Dit door de inzending van
een wandelroute door Sevenum en
Kronenberg van de Stichting
KnopenLopen. Om dit heuglijke feit te
vieren heeft de stichting vorig jaar
KnopenLopen Kulinair op touw gezet.
Wegens succes wordt dit nu herhaald.

Dit levert leuke
verrassingen op
Tijdens een wandeling van circa
12 kilometer wordt de wandelaars

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

Het is genieten onderweg. Van de
mooie omgeving langs de beken, over
particuliere paden en door de weilanden. Maar ook genieten van streekproducten als paling, herefordrund, ijs,
bier, groenten en fruit. Op elke stopplaats is passende livemuziek aanwezig
van klassiek tot pop, zoals een optreden van het Arjan Eek-kwintet, Evelien
Appeldoorn en Joep van Wegberg.
Aanmelden kan nog tot
15 augustus of tot het maximum van
1.000 deelnemers is bereikt.
Voor meer informatie of aanmelding kijk op www.knopenlopen.nl
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De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

op negen stopplaatsen een hapje en
drankje aangeboden. De stopplaatsen zijn onder andere een bestaande
horecagelegenheid, een picknickplek
langs de beek, een loods, een mooie
tuin of minicamping. Maar liefst vijftien
bedrijven verzorgen de hapjes en
drankjes onderweg. Dit levert leuke
verrassingen op. Zo gaat brasserie
Vitellius aan de slag met de paling
van Passie voor Vis, Eetcafé Everts
gaat iets met de oranje paprika’s van
kwekerij Hermans doen en IJsboerderij
Veldweide en IJssalon Lo Solé verzorgen
samen het toetje.

s vo
Dit alle

Geert Nottelman al 10 jaar
een begrip in Horst en omgeving

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

DE NIEUWE PROGRAMMABROCHURE VAN DE VOLKSUNIVERSITEIT VENRAY/GENNEP
E.O. IS UIT. Meer dan 150 cursussen op het gebied van:
n
n
n
n
n
n
n

Algemene ontwikkeling
Communicatietechnieken en assertiviteit
Gezondheid en beweging
Informatica
Culinair
Kunst, cultuur en geschiedenis
Hobby, creativiteit, doe het zelf

n
n
n
n

n

Talen
Cursussen voor senioren
Cursussen voor bedrijf en beroep
Cursussen voor (aanstaande) moeders: yoga, gym,
babymassage
Cursussen in het kader van de WMO voor inwoners
uit Horst a.d. Maas

Linders
Linders

Kijk op onze website www.vu-venray.nl, daar vindt u het totale aanbod voor het seizoen 2011-2012.
U kunt de programmabrochure natuurlijk ook ophalen bij: Gemeentehuis, bibliotheek,VVV-kantoor en Rabobank in de omgeving
Venray-Horst. De Volksuniversiteit Venray is weer telefonisch bereikbaar vanaf dinsdag 30 augustus. Tel: 0478-580185,
Fax: 0478-514155 E-mail: venray@volksuniversiteit.nl

Volksuniversiteit Venray
T (0478) 580185
of kijk op onze website:
www.vu-venray.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl
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Kermis op Kasteel Ooijen

Melderslo

Overvol kermisprogramma

De eerste ‘Ooijense Kermis’ wordt van donderdag 28 juli tot en met zondag 31 juli gehouden bij
Recreatiepark Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst. De kermis is voor iedereen toegankelijk en elke dag open
vanaf 14.00 uur.

De kermis in Melderslo vindt plaats van zaterdag 30 juli tot en met
dinsdag 2 augustus.
Café-zaal ’t Paradijs start vrijdag
29 juli met allround coverband Joekelay.
Zaterdag 30 juli zal de kermis feestelijk
geopend worden op het kermisterrein
met om 18.30 uur een optreden van
dansgroep All For You. Daarna kan er
tien minuten gratis rondgereden worden
in de attracties. Bij café ’t Tunneke
speelt classic rockcoverband Pigtail.
Op de trailer bij ’t Paradijs speelt rockcoverband Force10.
Voor het eerst is er op zondag 31 juli
’s middags een kinderrommelmarkt.
Kinderen van 2 tot 14 jaar verkopen op
het kermisterrein hun spulletjes van
14.00 tot 18.00 uur. Alles kan verkocht
worden, behalve eten en drinken. Ook
is er schminckgroep ‘De Snoetemakers’
waar kinderen gratis geschminckt
kunnen worden. Bij ’t Paradijs start om
16.00 uur Party Piano’s en om 21.30
uur de Lottumse feestband NUH. Bij café
’t Tunneke speelt ’s avonds feestband
Kingsize uit Melderslo.
Motorcamping D’n Toerstop doet
ook mee met het kermisspektakel en
houdt op maandag 1 augustus matinee.
Vanaf 15.00 uur is er muziek van een dj
en Huub Dijckmans. Op het kermister-

rein treedt om 14.00 uur Kepper Variété
op als komiek, clown, acrobaat en
acteur. Om 19.00 uur is op het kermisterrein de prijsuitreiking van de kleurplatenwedstrijd (kleurplaten kunnen
ingeleverd worden tot 17.00 uur bij een
van de kermisattracties). ’s Avonds zal
de band System Pilot het gezellig maken
bij ’t Tunneke. Bij ’t Paradijs speelt om
21.30 uur Rockgirl Remix.
Dinsdagmiddag om 14.00 uur is er
als vanouds het buikschuiven bij cafézaal ’t Paradijs. Teams van vijf personen
kunnen zich tot 13.30 uur opgeven
bij het café. Als de winnaars bekend
zijn en het sop is opgeruimd, zorgt om
21.30 uur AC/DIXIE voor rock en humor
in het café. Op het kermisterrein is om
19.30 uur de uitreiking van kermisloterij. Wie gedurende de kermis aan een
attractie meedoet, krijgt een gratis lot.
Bij ’t Tunneke sluit de band Banana
Pancakes de kermis af.
Naast dit drukke programma zijn
er ook gewoon kermisattracties. Dit
jaar onder andere de botsauto’s, een
rups, touwtje trekken, schieten, eendjes
vangen, verschillende snoepkraampjes,
ballen gooien en natuurlijk de carrousel.

Op deze eerste editie van de kermis
bij Kasteel Ooijen staan een Lunapark,
ballengooien en ponyrijden en een
mooie attractie voor kinderen: het
autobaantje ’Miami’beach. Zoals bij een
echte kermis heeft deze kermis ook

een passend muziekprogramma.

Eerste editie
Op donderdag, vrijdag en zaterdag
draait dj Foute Bertje Box vanaf
19.00 uur muziek.

Tv-kijken alsof
je er zelf bij bent
met het Glasvezel
Alles-in-één Pakket
Nu de eerste
3 maanden gratis
• Haarscherp tv-kijken met
10 Nederlandse zenders in HD
• Supersnel internetten
• Voordelig bellen

AD 10957/07-11 Horst aan de Maas

Schrijf je in en zorg dat heel
Horst aan de Maas glasvezel krijgt!

55.-

0.-

/mnd*

*Deze prijs geldt voor het Alles-in-één Pakket Brons.
Vraag de verkoper of kijk op kpn.com/glasvezel voor de (actie-)voorwaarden en beschikbaarheid.

kpn infocenter St Lambertusplein in Horst | kpn.com/horstaandemaas

Op donderdagavond is er vanaf
20.30 uur karaoke. Op vrijdagavond
is er na de dj live Nederlandstalige
muziek.
Op zaterdagavond is er ook livemuziek op het terras.
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Knorpop terug
Knorpop is terug! Het festival van OJC Knor uit Meterik vindt vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus plaats op het
evenemententerrein in Horst.

kanten komen”, aldus Bas.
Eerder kwamen er zo’n 1.500
bezoekers op het festival af. Bas: “Dat
verwachten we nu ook ongeveer. We
zijn daarom bezig met zoveel mogelijk
reclame maken, onder andere via facebook en dergelijke. We willen duidelijk
maken dat het festival terug is.”
Over de line-up is de organisatie
zeer tevreden. “Persoonlijk ben ik het
meest trots op King Jack”, zegt Bas,
“maar de Handsome Poets zijn ook erg
goed.” De line-up bevat verder enkele

Serious Talent-bands van 3FM, de winnaar van de bandbattle van OJC Knor
(Yellow) en dj’s van verschillende sozen
uit de regio. Bas: “Met de soos-dj’s
hopen we jongeren uit de hele omgeving te vertegenwoordigen.”
De kaartverkoop is vorige week van
start gegaan. Kaarten aan de dagkassa
kosten voor vrijdag 12 augustus 5 euro
en voor zaterdag 13 augustus 17,50.
Combikaarten zijn alleen verkrijgbaar in
de voorverkoop en via de website en
kosten 17,50 euro.

Electroshock Festival
Jongerencentrum Merlin in Meerlo komt dit jaar op 30 juli met de
tweede editie van het Electroshock festival. De beste regionale en
nationale dj’s zullen optredens verzorgen in uiteenlopende dance-muziekstijlen, zoals hardstyle, house, electro en dubstep.

Drie jaar is het festival weggeweest: het bestuur in 2008 kon niet
genoeg gemotiveerde leden bij elkaar
krijgen. Nu is er een nieuwe lichting
en daarmee een nieuw bestuur. Na
lang wikken en wegen is het festival
opnieuw opgepakt. Bas van Rengs
van de organisatie: “We hebben veel

contact gehad met het oude bestuur,
want je moet gebruik maken van wat
er al is natuurlijk. We hebben er echt
zin in.”
Er mag dan wel een nieuwe
organisatie zijn, maar voor de bezoekers blijft het festival hetzelfde als
voorgaande edities. “Het enige dat

veranderd, is misschien het terrein:
iets kleiner vonden we gezelliger.
We hebben nog wel getwijfeld over
de locatie. Knorpop komt natuurlijk
uit Meterik, maar Horst heeft meer
voordelen op het evenemententerrein.
En Horst ligt natuurlijk iets centraler dan
Meterik: bezoekers kunnen dus van alle

Tijdens het festival deelt OJC
Merlin de muziekstijlen op in twee
verschillende gebieden. Een gebied is
voor hardstyle, een ander voor electro
en dubstep. Het hardstyle-gebied is
in de open lucht en de electro- en
dubstepzone is binnen.
OJC Merlin wil het festival van
vorig jaar overtreffen door meer
geluid te plaatsen in het electro- en
dubstepgebied en een uitgebreid

decor te bieden.
In het buitengebied zal muziek
zijn van onder andere Ran-D, Digital
Punk, Re-Mo en Trouble Torch.
Binnen is er muziek van bijvoorbeeld
Sugarcrash, Eargasm en The Bobby 6
Killers.
Kaarten kosten in de voorverkoop
10 euro. Voor ticketverkoop, een uitgebreide line-up en extra informatie
kijk op www.electro-shock.nl

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

Broekhuizenvorst
Kermis Ooijen

do 28 - zo 31 juli 14.00 uur
Locatie: Kasteel Ooijen

Horst

service 23

Meerlo

Kerkdiensten

Electroshock Festival
za 30 juli 16.00-01.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo
Kermis

za 30 juli t/m di 2 augustus
Locatie: centrum

Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

do 28 juli 10.00-18.00 uur
Locatie: centrum

zo 31 juli 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zondag

Factor 50 presents:
Team Rocket

Buikschuifwedstrijden

zondag

di 2 augustus 14.00-02.00 uur
Locatie: Café ’t Paradijs

Broekhuizenvorst

za 30 juli 22.00-02.00 uur
Locatie: OJC Niks

Jaarmarkt
di 2 augustus 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum

Kronenberg

Sevenum

Vakantie- en hobbymarkt
zo 31 juli 10.00-17.00 uur
Locatie: Recreatiecentrum
De Schatberg

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

vervalt

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

vervalt

vervalt
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

Melderslo
zaterdag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Verloskundige zorg

vrijdag

24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

09.45

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

donderdag

T

Heilige mis

Grubbenvorst

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Venray

Brand, ongeval of misdrijf

10.00

Horst (Lambertus)

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

112

Heilige mis

Broekhuizen

zondag

vr 29 en za 30 juli
20.00-02.00 uur
Locatie: Café Ummenthun

Venlo

Spoedgevallendienst
29 juli t/m 4 augustus
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

America

zaterdag

Huisartsenpost

Tandarts

Momenteel wordt er een vakantierooster gehanteerd, enkele tijden
zullen dus afwijkend zijn of er zijn
diensten komen te vervallen.
Voor verdere info verwijzen wij u
naar de desbetreffende parochie.

Brood bakken en wijn
maken

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Vakantierooster

Zomerse Brocantemarkt

Zondag in ‘t Zuiden

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

AGENDA

28
07

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

24America

28
nieuws
07
Broekhuizen Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van
Rabobank Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Overdrachtsbelasting
tijdelijk naar 2%

De overdrachtsbelasting op woningen wordt
tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. De tariefsverlaging gaat met terugwerkende kracht in
op 15 juni 2011 en geldt tot en met 30 juni
2012. Ed Faessen, Senior Accountmanager
Private Banking bij Rabobank Maashorst,
vertelt hier meer over.
Bewoning door particulieren
Op vrijdag 1 juli 2011 heeft het Ministerie van
Financiën goedgekeurd dat de overdrachtsbelasting
bij de aankoop van woningen tijdelijk wordt verlaagd
naar 2%. Onder woningen wordt in dit kader verstaan
onroerende zaken die naar hun aard bestemd zijn
voor bewoning door particulieren. Dit geldt niet
alleen voor de woning die hoofdverblijf wordt, maar
ook voor recreatiewoningen en woningen bestemd
voor verhuur aan particulieren. De tariefsverlaging
geldt dus niet voor bedrijfspanden.

Ed Faessen licht toe: “De verlaging van de
overdrachtsbelasting geldt uitsluitend voor
woningen die op of na 15 juni 2011 zijn of worden
overgedragen bij de notaris. Het gaat hierbij om
de datum waarop de akte van levering bij de
notaris is ondertekend. De datum waarop
de ‘voorlopige’ koopakte is ondertekend,
is niet relevant”.
Heeft u een woning verkregen op of na 15 juni
2011 en is 6% overdrachtsbelasting betaald?
Dan kunt contact opnemen met de notaris om
de teveel betaalde overdrachtsbelasting terug
te krijgen. “Let op: als de terug te ontvangen
overdrachtsbelasting is meegefinancierd, zal dit
deel van de lening geen eigenwoningschuld zijn
waarvan de rente aftrekbaar is”, aldus accountmanager Ed Faessen.
Spaarloonregeling
Voor de financiering van deze verlaging, heeft het
kabinet een aantal maatregelen aangekondigd.
Eén ervan is het vervallen van de mogelijkheid tot
inleg in de spaarloonregeling per 1 januari 2012.
Aangegeven is dat de jaarlijkse box 3 vrijstelling
voor het opgebouwde vermogen per 1 januari
2012 in stand blijft. Na 4 jaar zal de spaarloonregeling worden afgeschaft. In 2011 kan er dus
gewoon nog inleg plaatsvinden.
Andere maatregelen zijn de invoering van de
bankenbelasting en een grondslagverbreding
in de vennootschapsbelasting.

Oproep aan actieve
leden voor
de Ledenraad
Rabobank Maashorst zoekt nu en voor
de komende twee jaar kandidaten voor
de kieskring Particulieren en de kieskring
Zakelijk. Vanaf 2012 zoeken we ook
kandidaten voor de kieskring Food
& Agri. Personen die de leden uit onze
regio willen vertegenwoordigen in de
ledenraad, om de dialoog met de bank
aan te gaan. Leden met inzicht en
inlevingsvermogen, die een belangrijke
schakel vormen tussen de samenleving
en Rabobank Maashorst. Leden die
kunnen luisteren, willen meedenken
en meepraten over bankzaken en het
algemeen belang. Netwerkers die
weten wat er speelt in de regio en die
in hun stem de stem van anderen willen
laten doorklinken.
Kandidaatstelling
Bent u diegene waar Rabobank
Maashorst naar op zoek is? Dan nodigen
wij u van harte uit om uzelf vóór
12 augustus 2011 kandidaat te stellen
voor de ledenraad.
Meer informatie vindt u op onze website
www.rabobank.nl/maashorst.

Op de pagina ‘Ledeninformatie’ ziet u
wie er zitting heeft in de ledenraad,
wanneer bijeenkomsten zijn en kunt u
de brochure ‘Van Directiemodel naar
Rabomodel’ downloaden. Hierin staat
uitgebreide informatie over de
ledenraad. Heeft u nog vragen?
Stuur dan een mail naar
cooperatie@maashorst.rabobank.nl
of bel met Ine van Callandt
(077) 397 92 02.

Kieskringvergaderingen
voor leden
(voorheen afdelingsvergadering)
5 oktober
kieskring Particulieren
9 november
krieskring Zakelijk
7 december
kieskring Food & Agri

Jubilaris

Hoofdsponsor
Regiokampioenschappen
Op 13 en 14 augustus organiseert
ruiterclub Lottum het Regiokampioenschap voor pony’s en paarden op de
terreinen rondom rijhal Hoogveld aan
de Stokterweg. Beide dagen starten er
600 - 800 ruiters en amazones uit heel
Limburg op het 16 ha grote
concoursterrein.

Op 1 augustus viert Dorrie Jenniskens haar
25-jarig jubileum bij de Rabobank. Dorrie is
werkzaam binnen de afdeling Food & Agri.
In 1986 is ze gestart bij de afdeling Particulieren van Rabobank Horst. Dorrie vertelt:
“De Rabobank stond toen al bekend als goede
werkgever met een fijne werksfeer. De
afgelopen 25 jaar is er vooral veel veranderd
in de bankomvang (vijf fusies meegemaakt)
en in de automatisering. Uitdagingen genoeg
voor de toekomst.” Haar jubileum wordt in
besloten kring gevierd.

De Rabobank is landelijk en lokaal sterk
betrokken bij de paardensport. Rabobank
Maashorst is dan ook hoofdsponsor van
de Regiokampioenschappen. Begin juli is
het sponsorcontract ondertekend met
pony- en ruiterclub Lottum. Op de foto
v.l.n.r. Piet de Boer (penningmeester),
Jac Wagemans (voorzitter), Rob Knoops
(voorzitter Directieteam Rabobank
Maashorst) en Twan Bouten (bestuurslid).

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

