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TIJDENS DE
BOUWVAK

GEOPEND
11 september koopzondag van 11 tot 17 uur
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A-merken voor outlet prijzen
www.tegel-outlet.com
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Zon en veel zeep
Afgelopen dinsdag was het weer buikschuiven bij cafézaal ‘t Paradijs in Melderslo. De eerste warme dag van de
kermis was perfect om door de groene zeep te schuiven.
Vele toeschouwers kwamen op het terras wat drinken en
de ‘schuuvers’ aanmoedigen. Maar liefst acht senioren- en
vier juniorenteams van elk vijf personen deden mee.

Na de eerste ronde vielen team
Hopeloos en team Mr. Wet T-shirt af;
het team met cafébaas Jan Marcellis
was niet snel genoeg voor de echte
prijzen, maar won wel de aanmoedigingsprijs.

Bijzonder laag werkloosheidspercentage Horst aan de Maas
Horst aan de Maas heeft met een werkloosheidspercentage van 3,6% een van de laagste percentages
werklozen van Limburg. Alleen de gemeente Leudal scoort nog beter met maar 3,4% werklozen. Dat blijkt uit
cijfers van UWV Werkbedrijf.
Naast de gemeente Horst aan de
Maas heeft ook de gemeente Peel en
Maas een bijzonder laag percentage
werklozen (3,9%). De werkloosheid
in Venray daalt minder snel. Na Venlo
(8,0%) telt Venray met 6,2% de
meeste werklozen van Midden- en
Noord-Limburg.
Afgelopen jaar is de werkloosheid in Noord- en Midden-Limburg
met 17% gedaald. Dit betekent dat
2.612 mensen in deze regio een baan

hebben gevonden. De daling in Horst
aan de Maas bedroeg 22%. Behalve
dat er dus minder werklozen zijn dan
in andere gemeenten wil dat ook zeggen dat er sneller meer mensen een
baan hebben gekregen in Horst aan de
Maas.
Het UWV stelt dat de werkloosheid
in Limburg nu terug is op het niveau
van oktober 2008, dat wordt gezien als
het niveau van voor de economische
crisis. De daling in Limburg is ster-

ker dan de gemiddelde daling van
Nederland. Landelijk was de daling
7%, terwijl de Limburgse werkloosheid afgelopen jaar met 12% afnam.
Het provinciale percentage is nu
6,7%. Dit is echter nog hoger dan het
landelijke werkloosheidspercentage
van 5,9%. UWV verwacht hierdoor dat
de daling in Limburg nog doorzet.
In Zuid-Limburg is de werkloosheid met 8,0% groter dan in Noorden Midden-Limburg (5,2%).

Team Handige Harries en team
Spunske vielen na de tweede ronde
af. Na een tussenronde viel ook team
De Paradijsschuuvers af. Bij de junioren
behaalde intussen team Ik kaan ut neet
leaze de eerste plek.

In de finale stonden uiteindelijk
team Schuuf ’s op, team ’t Tunneke
en team De Paradijsracers. Met 109,78
seconden in totaal en aanmoediging
van het publiek wonnen uiteindelijk De
Paradijsracers.

Win twee kaartjes

voor de Efteling!
Doe mee met de Zomerspaarweken

Meer informatie:
www.rabobank.nl/maashorst
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Grubbenvorstenaar
opgepakt met
nepwapen
Vorige week werd een 18-jarige man uit Grubbenvorst aangehouden
op verdenking van overtreding van de Wet wapens en munitie. Hij had op
26 juli rond 03.30 uur een andere jongeman uit het dorp op de
Grubbenvorsterweg met een vuurwapen bedreigd.
Na aanhouding door de politie
bleek dat de man dreigde met een
nepwapen. Volgens de politie was
het wapen niet van echt te onderscheiden.
De 18-jarige man werd meegenomen naar het politiebureau. Daar werd
hij voor verder onderzoek vastgehouden. Het wapen werd in beslag
genomen.
De Wet wapens en munitie maakt

onderdeel uit van de wapenwetgeving in Nederland en is bedoeld om
schadelijke effecten van wapens in de
samenleving tegen te gaan. Het dragen
van een vuurwapen is alleen toegestaan indien men een wapenvergunning heeft.
De zaak wordt afgehandeld door
middel van snelrecht. De jongeman
moet zich dus op korte termijn voor de
rechter verantwoorden.

Drie mannen aangehouden in America
In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 juli kreeg de meldkamer van de politie een telefoontje van beveiligers dat zij op de Hoebertweg een auto in de sloot zagen liggen met hierbij drie Poolse mannen.
De mannen verklaarden dat de
bestuurder van het voertuig was
gevlucht, maar bleven echter zelf
wel spullen uit het voertuig halen.
Agenten kwamen ter plaatse en vroeg
het drietal naar hun identiteitsbewijs.
Dat hadden ze niet bij zich. Twee
van de drie mannen werden direct

verbaal agressief richting de politie.
De agenten besloten hierop het drietal
op last van de identiteitsplicht aan te
houden. In verband met het aantal verdachten werd om meerdere patrouilles
gevraagd om ze te kunnen vervoeren.
Tijdens de aanhouding werd door
de verdachten flink verzet gepleegd,

waardoor agenten de mannen met
geweld in de boeien moesten slaan,
onder dreiging van gebruik van de
wapenstok. De drie verdachten werden
overgebracht naar het politiebureau
en ingesloten. Het betreft drie Poolse
mannen van 23, 24 en 27 jaar oud.

Twee gewonden bij aanrijding America
Vrijdag 30 juli raakten twee personen gewond bij een aanrijding op de Midden Peelweg in America.
Rond 19.00 uur raakten twee auto’s bij het ongeval betrokken.
Het ongeluk gebeurde nadat een
vrouwelijke bestuurder de auto van
een erf van een woning achteruit de
weg op reed.

Een andere auto, met hierin een
gezin, botste hier vervolgens tegenaan. De bestuurder van de tweede
auto moest door de brandweer uit zijn

voertuig bevrijd worden.
De bestuurders van beide auto’s
zijn met onbekende verwondingen
naar het ziekenhuis overgebracht.

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

De HALLO vakantie BBQ
nu met gratis fles rosé

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
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
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

van € 16,00 voor € 14,45
Te bestellen vanaf 5 personen
(gratis thuisbezorging)
Kijk voor de samenstelling van dit
menu op halloaanbieding.nl

ONGEDIERTEBESTRIJDING

Exclusieve High Tea
aan het water

Massief Eiken
Kasteelvloer

PLUS voordeel wijnpakket

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

18 cm breed

12 flessen rode huiswijn
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

VAN € 36,00 VOOR € 32,00 (per m2)

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl
Praktijk voor BioFeedback
Helpt U bij het weer in balans brengen van uw lichaam: o.a. bij
allergiën, voedings-intoleranties, gewrichtsproblemen, artritis,
huidziektes, chronische pijn, giftophoping door bacteriën,
voedingsmiddelen, schimmels, hoofdpijn, migraine.
Speciaal programma voor kinderen met ADHD

Wij zijn
de gehele
zomervakantie
normaal
geopend!

Tel. (0478) 69 03 47

Bestrijding
van o.a.
wespenplagen
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18

Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Race tegen de klok
bij graanoogst
Regen en onstabiel zomerweer vormen een bedreiging bij het oogsten van zomer- en wintertarwe. In de
gemeente Horst aan de Maas kon men vorige week de maaidorsers, ook wel combines genoemd, aan het werk
zien. Inmiddels zijn de oogstwerkzaamheden alweer gestaakt vanwege de regen. Loonbedrijven uit de regio
wachten met smart op een week droog en zonnig weer. Als er weer een wat langere natte periode volgt, zal dit
gevolgen hebben voor de graankwaliteit.

Aardbei
rabarber vlaai,
zomers fris
HORST • MAASBREE

Bij Loonbedrijf Kurstjens BV uit
Grubbenvorst heerst grote drukte.
Volgens directeur Theo Heldens is
droog en zonnig weer welkom want
de velden met zomer- en wintertarwe
kunnen geoogst worden. “Er is nog
voldoende tijd om te oogsten maar
dan zal het deze week droog moeten
blijven.” Kurstjens begon dinsdag aan
de graanoogst. Een blik op de weersverwachting maakt hem niet vrolijk.
Er wordt opnieuw regen en wisselvallig
weer verwacht vanaf woensdag. “Als
de weersomstandigheden het toelaten,
werken we gewoon 24 uur per dag
door”, zegt hij.

Maaien zolang
het kan
Graankorrels dienen bij de oogst
een vochtgehalte te hebben van zo’n
15 à 16%. Bij een hoger vochtgehalte
krijgen de akkerbouwers een korting
op de geoogste kilogrammen graan.
Om te beoordelen of het graan droog
genoeg is om te oogsten hebben de
meeste loonwerkers meetapparatuur
bij zich. Hiermee wordt ter plekke het
vochtgehalte van het graan gemeten.
Zo kan men, na overleg met de akkerbouwer, bepalen of er gemaaid mag
worden.

Bij Loonbedrijf Gebroeders de Boer
uit Lottum klinken dezelfde geluiden.
Rob de Boer heeft weinig tijd want
zijn combine is stuk en moet zo snel
mogelijk gerepareerd worden. “Er
heerst topdrukte en we hebben een
hele wachtlijst aan klanten die hun
graanvelden willen oogsten. Daarnaast
willen de akkerbouwers ook stro laten
persen maar daarvoor moet het wel
een halve dag op het veld blijven liggen om te drogen”, zegt De Boer. Het
Lottumse loonbedrijf werkt samen met
Loonbedrijf Heldens uit Melderslo om
aan de grote vraag naar maaiwerkzaamheden te voldoen.
Loonbedrijf Hoeijmakers &
Kellenaers, ook uit Lottum, laat dezelfde geluiden horen als zijn collega-loonbedrijven. “Alle loonwerkers houden
de weersverwachtingen nauwlettend
in de gaten. Zodra het enigszins kan,
wordt gemaaid. Het wordt een race
tegen de klok maar we oogsten zolang
het weer dit toelaat. Meer kunnen we
niet doen”, aldus Hoeijmakers.
De graanoogst heeft niet alleen last van het natte weer van de
laatste tijd maar ook van doorgroei.
Volgens voorzitter Joep Hermans van
Carnola, een coöperatie van graan- en
koolzaadproducenten, kan dit voor
problemen zorgen. “Doorgroei of

tweewassigheid vindt zijn oorsprong in
het voorjaar. Een warm voorjaar laat de
graansoorten snel opkomen. Wanneer
er dan een lange droge periode komt,
zoals afgelopen voorjaar, rijpen aren
als het ware te vroeg af. Volgt daarop
een nattere periode, dan zullen planten nieuwe aren willen aanmaken
waardoor bij de oogst rijpe en groene
graankorrels geoogst worden. Een vermenging van deze twee graankorrels is
ongewenst en haalt de bruikbaarheid
van het graan naar beneden. Het is
zaak om te voorkomen dat tweewassigheid optreedt”, aldus Hermans.

Graag droog weer
Over de prijs per geoogste kilogram
graan is hij wel tevreden. “We hebben
een graanpool opgezet en betalen bij
levering 70% uit aan de akkerbouwers.
In januari van het volgend jaar wordt
de rest uitgekeerd. Kregen de verbouwers van graan in 2008 slechts 9,6 cent
per kilo uitgekeerd, nu ontvangen ze
zo’n 20 cent per kilo”, zegt Hermans.
Dat de graanprijs sterk fluctueert heeft
te maken met de graanproductie binnen Europa. Nederland speelt daarin
slechts een bescheiden rol met zo’n
1,5 miljoen ton per jaar. De oogstverwachting voor Europese Unie wordt
geschat op zo’n 279 miljoen ton.

Carnavalsverenigingen in de knel
Carnavalsverenigingen in de gemeente kampen met ruimtegebrek. Dat laat wethouder Ger van Rensch van
gemeente Horst aan de Maas op zijn weblog weten. Zij missen ruimte om carnavalswagens te bouwen.
De carnavalsverenigingen
beginnen meestal in het najaar al
met plannen bedenken voor het
komende carnavalsseizoen. Maar een
aantal van hen kampt met ruimtegebrek, waaronder CV De Turftreiers
uit America en CV De Vlaskop uit
Melderslo.

De wethouder zet in zijn weblog
uiteen dat hij het niet als taak van de
gemeente ziet om de carnavalsverenigingen te voorzien in loodsen om hun
wagens te bouwen. “Maar ik kan me
wél voorstellen dat we helpen bij het
zoeken naar geschikte plekken”, laat
hij weten.

Hij realiseert zich dat de plekken niet voor het oprapen liggen en
adviseert verenigingen daarom om te
kijken of samenwerking mogelijk is,
bijvoorbeeld wat betreft de opslag van
materialen. “Het bouwen van wagens
kan dan misschien elders geregeld
worden”, besluit de wethouder.

VENRAY - HORST
ZELFS DE VOLGENDE GENERATIE
KOMT BIJ ONS LESSEN!

Bel: 0478-584359 of 06-21436253

WWW.NOTTELMAN.NL

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Behoud de Parel dient klacht
in bij Nationale Ombudsman
Actiegroep Behoud de Parel heeft in een brief aan Nationale Ombudsman Brenninkmeijer een klacht ingediend over het College van B&W van Horst aan de Maas. De klacht betreft de manier waarop het college heeft
gecommuniceerd over het rapport van GGD Noord- en Midden-Limburg. Dit rapport betrof de gezondheidseffecten
van het Nieuw Gemengd Bedrijf.
gemeente. Deze adviseerde B&W de
klacht van Behoud de Parel gegrond
te verklaren. Het College van B&W
verklaarde de klacht ongegrond en
dus stapt Behoud de Parel nu naar de
Ombudsman.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl



Luciën en Yanique
Geboren op 29 juli 2011
Zoon en dochter van:
Peter Sillekens en Hanny Derks
Den Eigen 24, 5975 CB SEVENUM

...HOERA...hier ben ik dan!

LOIS
26 juli 2011
dochtertje van
Michel en Melanie
Peeters- van Gemert
zusje van Yfke
van Sonsveldstraat 4
5961 SJ Horst

Geboren

Jikke

1 augustus 2011
Dochter van
Jeroen en Hanneke
van Dijk-Wijnhoven
Zusje van Joep
Reuveltweg 41
5971 CV Grubbenvorst

25 juli 2011

Erik & Jenny Soree-Pouwels
broertje van Isa
Horsterdijk 17
5973 PL Lottum
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te koop: Snijbonen, komkommers,
paprika en mirabellen. Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Heil gymnastiek Horst
Voorbuigen tegen vele ziektes.
Een Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching I en kruidenleer.
Gediplomeerd leraar ROC behandeling.
De Taologist Tao Saan. Wat je eet dat
ben je! 06 19 58 59 04
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Cyenna
Dochter van
Nico en Annika van Vegchel
Zusje van Yarissa en Lyvana
Almeweg 14
5961 ED Horst

Woonruimte
Per sept. beschikbaar compleet ingerichte en gemeubileerde woonruimte:
keuken, douche en wc, woonkamer,
2 slaapkamers. Tel. 0478-692456.

De woordvoerder liet de vrijdag
daarop weten, “zwemwater Kasteelse
Bossen is weer vrij van blauwalgen.”
Vorige week maandag werden in het
zwemgedeelte van het water drijflagen
van blauwalg geconstateerd.
Het Waterschap Peel en Maasvallei
besloot hierop een waarschuwing uit te
laten gaan. Er werd toen aangegeven

dat er pompen ingezet zouden worden
om het water in beweging te houden
en blauwalg tegen te gaan. Het
Waterschap voorspelde toen al dat het
probleem eind van de week opgelost
zou zijn. Zij hebben de vrijdag daarop
een extra controle uitgevoerd en de
blauwalg bleek inderdaad verdwenen
te zijn. De waarschuwing is ingetrokken.

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!

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

Te koop: koffieboeketjes en
zonnebloemen à € 2,-.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 4641380.
Te koop electrische fiets Sparta ION
z.g.a.n. met verzekering.
Tel. 077 3981609.
Te koop: z.g.a.n. electrische damesfiets
“E-Trac”, 1 jaar oud, 7 versnellingen &
2 ondersteuningen. Vraagprijs € 700,-.
Bel 0630112186.

Ook voor een high-tea!
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Boerengolf America
Boerengolven met familie, vrienden of
collega’s. Voor meer informatie kijk op
www.maria-hoeveamerica.nl
tel 0774641216/0636425780
Fiets- en bromfietsreparatie Hiem
Janssen Tienrayseweg 4 Horst, tel. 077
398 61 38. Ook alle merken scooters.

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren
27-07-2011

De zwemvijver van Kasteelpark Ter Horst is weer vrij van blauwalg.
Dat heeft een woordvoerder van de gemeente eind vorige week laten weten.
Waterschap Peel en Maasvallei had vorige week maandag tijdens een
controle in Horst blauwalgen aangetroffen.

Een

TerugBlik heeft vakantie geboekt.
Wij zijn gesloten van 29 juli t/m 6
augustus.

Senn

Mila

19 juli 2011
Trotse ouders Bart en Wendy
Noordijk-Litjens
Lisdodde 12
5966 TG America

Zwemvijver Horst
weer vrij van blauwalg

.n
en

Voor winterpreiplanten, groenteplanten,
aardbeienplanten en klein fruit naar
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.

Hoera een zoon

Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

buurtbewoners een meisjes- en een
jongensstem gehoord. Deze personen
spraken Nederlands. De politie zoekt
deze jongeren en vraagt om tips. Heeft
u informatie neem dan contact op met
de politie. Dit kan onder andere door te
bellen naar 0900 8844.

l!!

Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon en dochter

De politie laat weten dat het om
vijf auto’s gaat waarbij een ruit is
vernield. Er werd niks meegenomen
uit de auto’s. De politie wil de daders
graag vinden.
Rond 03.25 uur werden in de
Rembrandtstraat in Horst door

ie

ke

oo

klacht in over de manier waarop het
College van B&W is omgegaan met de
klachten van Behoud de Parel.
Eerder legde de actiegroep de
klacht voor aan de onafhankelijke
commissie Bezwaar & Beroep van de

Van zaterdag 30 juli op zondag 31 juli werden rond half vier in de nacht
vijf autoruiten vernield in Horst. Dit meldde de politie Horst.

ch

Volgens Behoud de Parel heeft
het College van B&W manipulatief
gecommuniceerd over het rapport
‘Intensieve veehouderij Gemeente
Horst aan de Maas, september 2009’.
Daarnaast dient de vereniging een

Autoruiten vernield
in Horst

w
.

familie

• ww
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honden

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

Uitvaartonderneming Duijf

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke gedenktekens

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

RMP Grafmonumenten
Hegelsom - 077-7519550
www.rmpgrafmonumenten.nl
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Straatjuwelen aan Pastoor Vullinghsplein verdwijnen

Proef met verkeersremmers
in Grubbenvorst
De directe bewoners aan het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst blijven hinder ondervinden van hardrijders
in hun straat. Een proefopstelling met zogenaamde straatjuwelen haalde weliswaar de snelheid naar beneden maar
dit was niet voldoende. De straatjuwelen verdwijnen binnenkort uit het straatbeeld.

COMPLETE BARBECUE

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

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

De verkeersremmers kwamen er bij
wijze van proef nadat de buurt klaagde
over de hoge snelheid van het verkeer.
De weg rond het Pastoor Vullinghsplein
is een 30 km-zone. Naast hardrijders
vormen nu ook de straatklinkers een
probleem. Verschillende woningen aan
het plein vertonen scheuren.
Grubbenvorstenaar Jos Jacobs
heeft er meer dan genoeg van.
Nadat de omgeving van het Pastoor
Vullinghsplein werd opgeknapt en
heringericht werd het asfalt verwijderd. In plaats daarvan kwamen
straatklinkers. “Het plan werd op het
allerlaatste moment gewijzigd en het
asfalt maakte plaats voor klinkers.
Aan ons, de directe bewoners aan de
weg, werd niets gevraagd. Wanneer er
nu verkeer voorbijkomt trilt ons hele
huis en er ontstaan scheuren.” Jacobs
spreekt namens enkele buren en heeft
de rechtsbijstand ingeschakeld. “We
kunnen niet anders. Vorig jaar hebben
we de rechtsbijstand om hulp gevraagd
maar toen hebben we de procedure
gestopt. We wilden er in gezamenlijkheid met alle betrokkenen uitkomen.”
Volgens Jacobs liet een ambtenaar
van de gemeente eerder al weten dat
wanneer iedereen zich aan de snelheid
van 30 kilometer zou houden, er geen
overlast zou zijn van de klinkers. “Nu
krijgen we te horen dat de gemeente

binnen een 30 km-zone zelf uitmaakt
welke bestratingsvorm men kiest”,
aldus Jacobs.

Te hard rijden
doet men toch wel
De hele situatie stemt hem en zijn
directe buren aan het plein niet gelukkig. Wat hem betreft kan de gemeente
het beste de klinkers eruit halen en de
weg weer asfalteren tot bij Chinees restaurant De Oosterse Zwaan. De klinkers
hoeven wat hem betreft niet verloren
te gaan. Deze zijn volgens Jacobs prima
geschikt voor hergebruik bij het nieuw

in te richten plein bij De Zumpel. “Dan
heb ik liever asfalt voor de deur. Te
hard rijden doet men toch, ondanks
het gevaar dat dit met zich meebrengt.
Klinkers, straatjuwelen en andere
verkeersremmers ten spijt. Maar uit je
bed gerammeld worden door trillingen
van voorbijkomend verkeer is niet
normaal”, aldus Jos Jacobs.
Een gemeentewoordvoerder laat
weten de resultaten van de verkeersproef af te wachten. Er wordt door
een verkeersdeskundige een rapport
opgesteld waarna het College van B&W
een besluit neemt over de weg bij het
plein.
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VANAF 9 AUGUSTUS STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR.

DUITSE SNITT BROODJES 5 HALEN 4 BETALEN.
E 11.95 euro
SPAANSE VLAAI / BULGAARSE VLAAI
10 RONDE BROODJES HALEN 8 BETALEN
E 2.05
KOOLHYDRAATARM BROOD
VERDER SPECIALE AANBIEDINGEN UIT DE LEER/ZORGBAKKERIJ

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Walk 4 The Roses
in strijd tegen kanker
In 2010 werd met groot succes de Ride for the Roses gereden in de regio Venlo. Afgeleid hiervan wordt op
4 september de eerste editie van de Walk 4 the Roses gelopen in Horst aan de Maas.
Ria van Eijk-Bastiaansen uit
Lottum is de initiatiefneemster van
Walk 4 the Roses. Zij was vorig jaar zo
enthousiast over de Ride for the Roses
dat ze haar dorpsgenoten wist te
motiveren tot het opzetten van deze
wandeltocht.
Ria werd gemotiveerd om deze
wandeltocht te organiseren doordat
ze besefte dat iedereen in zijn of
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haar omgeving wel iemand kent die
getroffen is door kanker. De opbrengst
van de wandeltocht gaat naar KWF
Kankerbestrijding. Dit jaar spenderen
zij een deel van hun inkomsten aan onderzoek naar de effecten van bestraling
en chemotherapie.
Iedereen die meeloopt geeft aan
het goede doel. Hoe meer geld er
wordt ingezameld, hoe meer onderzoe-

ken naar kanker er verricht kunnen
worden.
Deelnemers lopen een gedeelte
van het Pieterpad van Meerlo naar
Grubbenvorst. Daarbij is er tijd voor
een uitgebreide lunch in Lottum.
Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro
per persoon. Iedereen kan meedoen,
individueel of als groep. Voor meer
informatie zie www.walk4theroses.nl
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Mien Vullings bezoekt alle activiteiten
van de Zonnebloem
Afdeling Sevenum van de Zonnebloem bestaat dit jaar vijftig jaar. Dit werd in mei gevierd met een jubileumfeest. Nationale Vereniging Zonnebloem (NVZ) afdeling Sevenum telt 36 vrijwilligers en 130 gasten. Mien Vullings neemt al 25 jaar deel aan alle activiteiten die de Zonnebloem afdeling Sevenum organiseert.
NVZ afdeling Sevenum organiseert net als andere afdelingen van
de Zonnebloem binnen Horst aan de
Maas een maandelijkse activiteit. Mart
Geurts, secretaris van de Sevenumse
Zonnebloemafdeling: “Onze gasten,
zoals wij mensen noemen die gebruik
maken van de Zonnebloemactiviteiten,
krijgen in december het jaarprogramma. Zo kunnen ze dan ruim van tevoren
kiezen of, en aan welke activiteit ze
willen meedoen. De uitstapjes die
we organiseren zijn afgestemd op
de mobiliteit van onze gasten.” Elk
jaar is er wel een bezoekje aan een
bedevaartplaats. In Sevenum staan ook
altijd een voor- en najaarsrit op het
programma. “Daar nemen dan zo’n 24
auto’s aan deel. De gasten worden dan
in Sevenum en omstreken rondgereden
waarbij we ze de mooiste plekjes laten
zien”, aldus de secretaris.

Dat was
echt genieten
De 83-jarige Mien Vullings knikt
instemmend op wat de secretaris
vertelt. “Ik kan dat beamen. De vrijwil-

Mien Vullings leest alle bladen en kranten van a tot z door

Linders
Linders

JE RIJBEWIJS HALEN?
Start vanaf
15 augustus
in Sevenum
Voor meer info kijk op www.rijschoolsmits.nl of bel 06-17118491.
Interesse? Maak snel een afspraak voor een gratis proefles.

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Riet
Minten, Fürstenbergstraat
37, 5975 SJ Sevenum
HOORCENTRUM
HORST
a u15
d 868
i c i e info@strijkservicesevenum.nl
n
Tel: 06 - 467

www.strijkservicesevenum.nl

Openingstijden:
maandag gesloten

Uw adres voor persoonlijke
aandacht en kwaliteit
Font logo: Insignia Roman
U HOORT ER TOCH OOK BIJ!

Pantone 382

Folie: Avery 985 Springtime Green

Pantone 424 of Zwart 65%

Folie: Avery serie 820 en 720

dinsdag t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur
zaterdag:
09.00 - 17.00 uur

Veemarkt 1b, 5961 ER Horst Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl Website: www.hoorcentrumhorst.nl

ligers van de Zonnebloem doen echt
hartstikke goed werk. Ik zou niet
zonder de Zonnebloem kunnen. De
voornaamste reden dat ik gast van
de Zonnebloem ben geworden komt
omdat ik niet wil vereenzamen. Ik
wil onder de mensen komen en niet
verpieteren. Als ik niet ziek ben doe ik
aan alle activiteiten mee. Dat geeft me
een verzetje in het dagelijkse leven.”
Mien woont met een beetje hulp nog
op zichzelf. Mien was getrouwd met
Grad Vullings die in 2005 overleed, het
jaar waarin zij hun gouden huwelijksfeest zouden vieren.

De Zonnebloem doet
geweldig werk
Gelukkig komen de zes kinderen en
achttien kleinkinderen regelmatig op
bezoek. Een van haar kinderen woont
in het huis naast dat van Mien. “Dat is
wel fijn, maar je kunt niet steeds een
beroep op je kinderen blijven doen”,
relativeert ze vrij kalmpjes. In 2010
kreeg Mien een schouderprothese en
tijdens dat ziekenhuisverblijf kreeg
ze longontsteking waardoor ze langer

moest blijven. Sindsdien kan ze niet
meer alle dingen in en rond haar huis
zelf doen. Haar dagelijkse bezigheden
bestaan uit veel tv-kijken en puzzelen
want dat doet ze graag. Ook neemt
ze alle week- en maandbladen van de
eerste tot en met de laatste pagina
door, evenals alle reclamefolders.
Maar echt plezier beleeft de
in Melderslo geboren Mien aan de
uitjes van de Zonnebloem. “In juni
zijn we een week met de bus naar
Bad-Peterstal in het Schwarzwald
geweest. In de touringcar trof ik twee
weduwen uit Melderslo. Eentje van
hen was zelfs een oude vriendin van
mij. Dat was echt genieten. En met
een van onze begeleiders, Jac Kallen
uit Broekhuizenvorst, heb ik vreselijk
gelachen. Die verscheen op een Tiroler
avond in een heus Tiroler pak inclusief
Lederhose”, schatert Mien. “Kom me
niet aan de Zonnebloem want dan
kom je aan mij. Die organisatie weet
mensen te stimuleren om dat te doen
wat ze zelf nog kunnen. Iedereen is
gelijk en er worden geen uitzonderingen gemaakt. En dat vind ik het
allermooiste.”

04
08

Je probeert zo gewoon
mogelijk te doen
Jan is een vrolijke man, zit rustig op de bank, nipt een keer van zijn koffie en geniet zichtbaar van een zojuist
gekregen koekje. Samen met zijn vrouw Wilma kijkt hij naar de foto´s in het door hen zelf samengestelde levensboek. Het is een hulpmiddel om het geheugen van Jan te prikkelen, want steeds vaker en langer laat het hem in de
steek.

nieuws 07

Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer
T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl

B02217_Wingerd_Adv104x48.indd 2

donderdag vrijdag zaterdag
14-06-2011

WEGGEEFWEKEN

★ Bij aankoop van een kwarktaart
of 4 beemsterkaasbroodjes
4 petit pain GRATIS
maandag dinsdag woensdag

WEGGEEFWEKEN
★ Bij aankoop van een aardbeien
yoghurtvlaai of 4 pruimenflappen
4 waldkornbollen GRATIS

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Jan Ernst uit Horst heeft de ziekte
van Alzheimer, die ervoor zorgt dat
zijn hersenfunctie afneemt. Dingen
die hij vroeger zonder problemen kon,
lukken niet meer. Zonder de hulp van
zijn vrouw functioneert Jan niet. Hij
kan niet meer alleen over straat, want
na enkele passen is hij volledig de
weg kwijt en loopt doelloos rond. Zelfs
een simpel kaartspelletje, een verhaal
schrijven of een gesprek aangaan lukt
Jan niet meer. Ook het bijwerken van
de persoonlijke administratie, zoals het
controleren en betalen van rekeningen,
behoort niet meer tot de mogelijkheden, terwijl Jan daar altijd zijn brood
mee heeft verdiend.

Je hoopt dat
het niet zo is
Veertig jaar was Jan administrateur
op de Lagere Technische School die in
1995 overging in het huidige Dendron
College in Horst. De laatste vijf jaren
voor zijn pensioen kreeg Jan een functie aan de balie van de school. “Hier
had Jan de mooiste tijd van zijn leven.
Hij kende iedereen en iedereen kende
hem”, zegt Wilma. Stilaan kwam zijn
vijfenzestigste levensjaar eraan en
verheugde Wilma zich op de tijd dat
ze samen van hun vrije tijd konden
genieten.
De huisarts kon niet meteen een
diagnose stellen en schreef een pilletje voor, dat het gejaagd zijn en de
vergeetachtigheid moest verminderen.
Het hielp echter niets. Na vele testen
en onderzoeken bij de geriater valt in
2004 alles definitief op zijn plaats. “Als
verpleegkundige van vooral oudere
patiënten hield ik er gedurende de
onderzoeken wel rekening mee dat
het een vorm van dementie kon zijn,

maar je hoopt steeds dat het niet zo
is. Als dan blijkt dat het de ziekte van
Alzheimer is, staat de wereld even
stil”, aldus Wilma. Voor haar stond het
snel vast om zo lang mogelijk voor
haar man te blijven zorgen. Dag en
nacht, zeven dagen per week staat
Wilma klaar voor haar dementerende
echtgenoot. Om hen hierbij te helpen
krijgen Jan en Wilma hulp van José van
Mill. Zij is werkzaam als trajectbegeleider bij Hulp bij Dementie in NoordLimburg. “Eén op de vijf ouderen krijgt
te maken met dementie. Vroeger
schaamden mensen zich voor hun
dementerende partner. Tegenwoordig
hoeft dat niet meer. Ik begeleid Jan en
Wilma om zolang mogelijk zelfstandig
te blijven”, aldus José. Zij geeft het
echtpaar tips en adviezen, bijvoorbeeld hoe ze om kunnen gaan met de
toenemende achteruitgang van Jan, of
adviseert waar ze rekening mee moeten houden bij allerlei uiteenlopende
praktische zaken. Maar ze biedt vooral
Wilma een luisterend oor. “Ze ziet haar
liefhebbende echtgenoot veranderen
in iemand die steeds meer problemen
krijgt met zijn geheugen Dat is ontzettend pijnlijk en verdrietig”, aldus José.
“Ik vind het fijn dat José om de acht
weken bij ons langs komt. Zij is voor
ons een klankbord en zij begrijpt waar
wij mee zitten”, aldus Wilma.

De wereld
stond even stil
Jan en Wilma krijgen ook ondersteuning van de thuisbegeleiding. Eén
keer in de week komt een thuisvrijwilliger die samen een paar uurtjes met Jan
doorbrengt zodat Wilma ook iets kan
ondernemen. Daarnaast krijgt Wilma
nog enkele uurtjes per week hulp van

een paar oud-collega’s, zodat zij haar
geliefde vrijwilligerswerk bij Welfare
kan blijven doen.
Jan en Wilma gaan eenmaal per
maand naar het Alzheimercafé in
Venray, dat ruim zes jaar bestaat.
Momenteel zijn zij één van de weinigen
uit de gemeente Horst aan de Maas
die het café bezoeken. “Dat is vreemd,
want er zijn veel meer dementerenden
in onze gemeente”, aldus Wilma. In het
café ontmoeten ze lotgenoten en het
praten over de dementie en de bijbehorende problemen geeft hen vooral
heel veel steun. Elke bijeenkomst in het
café verloopt volgens een vaste structuur, die ze hard nodig hebben.

Heel veel steun
in het Alzheimercafé
“Jan is een vriendelijke man en
zegt op straat tegen iedereen goedendag. Zo hulpvaardig als hij is brengt
hij tegemoetkomende mensen met
een rollator graag naar huis”, aldus
Wilma. “Dat is het geluk dat Jan en
Wilma hebben, want het ziektebeeld
laat ook andere kenmerken zien. Zoals
dementerenden die depressief worden
of soms erg boos en verdrietig zijn”,
zegt José. Dit zorgt ervoor dat mensen
zich schamen voor de ziekte van hun
partner en zich daarom isoleren van de
buitenwereld. Deze gedachte komt bij
Wilma niet op. Ondanks dat het echt
niet altijd meevalt, wil zij graag zolang
mogelijk met haar man leuke dingen
blijven doen: samen een eind fietsen
of een stuk wandelen door het centrum
van Horst, om daarna op het terras te
genieten van een kopje koffie. “Hoe
erg en vervelend de gevolgen van de
ziekte ook zijn, wij gaan niet bij de pakken neerzitten”, aldus Wilma.

Gekruide shoarmareepjes 500 gram
Voorgegaarde hamburgers 5 stuks
Krokante kipschnitzel
100 gram
Griekse koolsalade
100 gram
100 gram
Ei salade
Gebraden kipfilet met bieslook 100 gram
Kant en klaar uit eigen keuken

Limburgs zuur vlees

100 gram

€ 4,45
€ 4,00
€ 0,95
€ 0,75
€ 1,15
€ 1,89
€ 1,35

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Italiaanse cordon bleu

100 gram

€ 1,25

Filetlapje gevuld met salami en mozzarella
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

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)
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VAKANTIE

Zomerinterview

Berrie en Fennie van
Duuren
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker of inwoner van Horst aan de Maas. Deze
week: Berrie en Fennie van Duuren uit Zwolle met hun kleinzoon Connor. Deze week verblijven ze op naturistencamping de Heksenhut in Melderslo.

Eropuit in onze gemeente

Happen en
Trappen

Op een ontspannen manier in beweging zijn, uitgebreid dineren èn
genieten van de prachtige landschappen en dorpen in Noord-Limburg. Dat
moet liefhebbers van fietsen, lekker eten en natuur als muziek in de oren
klinken. Vijf horecaondernemers uit Horst aan de Maas hebben de handen
ineen geslagen en bieden Happen en Trappen aan.

“Het arrangement met de toepasselijke naam Parels van de Maas
is erg positief ontvangen”, vertelt
Els Janssen van eetcafé ’t Dörp uit
Broekhuizenvorst. “Opvallend genoeg
ook door mensen die hier in de omgeving wonen. Ze zijn verbaasd over
wat er allemaal te zien is en leren op
deze manier hun eigen streek beter
kennen.” Max Sibilo van restaurant het
Maasdal in Horst: ”Ik heb onlangs zelf
de route gereden en ontdekte plekjes
waar ik het bestaan niet van wist.
En dat op een steenworp afstand van
het restaurant.” De toeristen vinden
het prettig dat de dorpen zo dicht bij
elkaar liggen. Zodra ze het ene dorp uit
fietsen, kunnen ze de kerktoren van het
volgende plaatsje al zien.
Het arrangement Happen en
Trappen is een formule, die reeds op
meerdere plaatsen in Nederland wordt
toegepast. Centraal staan fietsen, eten
en genieten van het landschap. Het
eten geschiedt op verschillende locaties
langs de route, waarbij een café of
restaurant een onderdeel van een
compleet diner aanbiedt. “Het is een
ideaal dagje uit. Niet alleen voor vijftigplussers, maar ook voor verenigingen
en bedrijfsuitstapjes en niet te vergeten
gezinnen en families”, vertelt Stephan
Peeters van Parkhotel Horst.
Een dag Happen en Trappen komt
natuurlijk het mooist tot zijn recht als
het weer ook meewerkt. Dat minder
goed weer niet altijd een reden hoeft
te zijn om niet voor Happen en Trappen
te kiezen bevestigt Maria van Hoof
van de Roode Vennen uit Broekhuizen:
“Onlangs besloot een groep van tien
mensen de tocht te gaan maken,

ondanks het slechte weer. Ze hadden
er enorm van genoten. De route van
43 kilometer is precies lang genoeg. Je
kunt er een dag mee vullen en de fietstocht biedt voldoende afwisseling.”
De route Parels van de Maas start
in Broekhuizen. Daar wordt de fietser
ontvangen met een kop koffie of thee
en gebak. Van hieruit wordt koers gezet
naar het volgende tussenstation. Na
onderweg genoten te hebben van de
kronkelweggetjes langs de Maas, de
hobbelige bospaden en de pittoreske
dorpen en landerijen wordt in
Grubbenvorst bij In de Witte Dame het
eerste gerecht geserveerd. Hierbij heeft
men keuze uit vlees, vis of vegetarisch.
Dan voert de tocht naar Horst, waar
een geurige kop soep staat te dampen.
Even verderop wordt het genieten van
het hoofdgerecht.
De laatste etappe van de 43
kilometer lange tocht eindigt in
Broekhuizenvorst. Verzadigd van het
heerlijke eten en nagenietend van de
schitterende fietstocht wordt hier een
prachtige dag in Horst aan de Maas
afgesloten.
“Je hoort de mensen vaak zeggen:
‘Wat hebben we het toch goed’. En dat
horen we natuurlijk het liefst”, zegt
Stephan Peeters. “Als je in de horeca
werkt is er niets mooiers dan mensen
zien genieten.” Els Janssen voegt hier
aan toe: “Onze huisspreuk luidt: ‘Leren
genieten is de eerste levensles’ en dat
is precies van toepassing op het Parels
van de Maas-arrangement.”
Voor meer informatie over prijzen,
reserveringen en deelnemende
horecabedrijven, kijk op
www.happenentrappen.nl

“Er zijn twee redenen waarom we
hiernaartoe komen”, vertelt Berrie,
“de mooie fietsomgeving is er één
van. De tweede reden waarom we hier
heel graag komen is de gemoedelijke
naturistencamping. Hier komen we
zo’n twee keer per jaar een weekje
kamperen en deze keer is onze kleinzoon Connor mee.”
Fennie: “Het is een prachtige
omgeving om te fietsen. We komen hier
al vanaf 1999, maar het gaat nooit vervelen. De ene keer fiets je door bossen
en bloemenvelden, dan weer langs
bessen of de Maas. Het mooie van deze

omgeving is dat er in de omgeving heel
veel mogelijkheden zijn om als toerist
naartoe te fietsen.” Berrie: “Hier is het
heerlijk ontspannen. En we zijn vutters
dus we hebben de tijd.”
De Overijsselnaars zijn ooit bij de
Heksenhut terecht gekomen doordat ze
in heel Nederland naturistencampings
bezochten. “De Heksenhut beviel ons
bijzonder goed. De mensen zijn er heel
gastvrij, het is echt een stek waar je
terug wilt komen”, aldus Berrie.
Kleinzoon Connor gaat het liefst
naar Zooparc Overloon. Fennie: “We zijn
zelf vrijwilligers bij Dierenpark Emmen,

dus daar gaan we ieder jaar naartoe.
We zijn ook nog van plan om naar
Roeffen Mart en de indoor speeltuin
in Panningen te gaan. En weet je wat
trouwens echt geweldig is hier? Blauwe
bessentaart!” Saaie of vervelende dingen kunnen ze eigenlijk niet bedenken.
“Toen we hierheen reden brak ineens
het zonnetje door: het lijkt wel of hier
altijd de zon schijnt! Het dialect is voor
mij wel lastig, maar Berrie pakt het
redelijk snel op”, aldus Fennie, “en alles
is gemoedelijk: de mensen zeggen
hier iedereen goedendag, terwijl je ze
helemaal niet kent.”

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

VERDELLEN

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

Uw adres voor ambachtelijk bereid ijs,
een gevarieerde lunch of maaltijd
of als tussenstop voor een lekker kopje koffie!
Er is ook een kinderspeelhoek aanwezig!

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

Indoor Speel– en Kinderboerderij

‘t Platteland
Spontaan er een dagje
uit met uw gezin?
Elke dag open
van 11.00 tot 18.00 uur
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Op bezoek bij toeristische overnachtingsmogelijkheden. Deze week:

Camping ’t Rouweelse
Veld in Kronenberg

Camping ’t Rouweelse Veld van Piet en Wietje Selen bestaat sinds 2000 en het bijbehorende kattenpension
opende in 2006 zijn deuren. De naam van de camping is gebaseerd op de naam van het gebied in 1740. De
seniorencamping is rustig en gemoedelijk. Piet en Wietje zijn trots op de gastvrije sfeer die hangt op de camping.
Zelfs de vogels zijn welkom in hun ‘appartementencomplex voor vrije vogels’.
Wietje herinnert zich hoe ze ooit
op het idee van een camping gekomen
zijn. “We waren samen voor de eerste
keer op vakantie, tijdens de Gentse
Feesten in België. Daar was het een
enorme rotzooi na tien dagen festival. Piet zei toen ‘leuk, laten we een
camping beginnen.’ Ik wilde meteen
oppakken en naar huis gaan.”
Toen ze uiteindelijk vanuit Vught
terug naar Limburg verhuisden, konden
ze het ouderlijk huis van Piet overnemen. Piet: “Ik had het campingidee
al langer in m’n hoofd. En hier konden
we dan toch beginnen.” De omslag van
Wietje kwam volgens Piet uit liefde.
Zij zegt daarover: “Het heeft te maken
met de goede plek, en ik groeide in het
idee. Hier kun je ongelofelijk genieten
van de vrijheid en de natuur.” Het
grappige is dat campinggasten hen
daar soms aan moeten herinneren.

“Als mensen je wijzen op hoe mooi de
plek is, besef je weer dat wat voor jou
gewoon en vanzelfsprekend is, inderdaad heel mooi is.”
Piet en Wietje kunnen enorm
genieten van de verschillende mensen
die langskomen. “Het leuke van een
camping is dat iedereen altijd goede
zin heeft”, zegt Piet. “Ja”, lacht Wietje,
“zodra de tent staat dan.”
In 2006 openden zij het kattenpensioen. “Mijn nichtje had een
kat en moest voor haar werk veel
reizen. Zij stelde voor dat we hier een
pension openden. Ik heb wel wat met
katten, dus dat leek me wel wat”,
vertelt Wietje. “En we zochten nog een
bestemming voor de oude varkensstal
hier”, vult Piet aan. “En het is meteen
een attractie voor de mensen op de
camping.”
Piet geniet het meest van kleine

verhalen, zoals het stel dat op de
Nazarethstraat in Tilburg woonde en
met de ezel ging wandelen, of een stel
dat perse bij de geboorte van een van
de minikoeien wilde zijn. “Ze zeiden,
‘al moet ik hier 14 dagen blijven
staan, we blijven.’ Toen hebben we
de koe Berta naar de familie De Bert
vernoemd.”
Zelf nemen ze ook eens per jaar
vakantie. De kinderen passen dan op
het pension. “Het is heel moeilijk om
het hele jaar lang altijd alleen maar
aardig te zijn”, zegt Wietje. “Elk jaar
in de herfst of de winter hebben we
even een onderbreking, even weg.
Soms denk je het niet eens nodig te
hebben, maar als je het dan toch doet,
is het heel lekker. Maar, je kunt hier
prima vakantie vieren, ’s avonds buiten
onder de boom met een wijntje erbij.”
“Of pilsje”, lacht Piet.

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

In d’n bongerd
We gaan dit jaar samen met
vrienden kamperen en hebben
daarvoor een caravan gehuurd en
in het voorjaar een camping uitgezocht. In mijn vorige twee
vakantiecolumns heb ik dat al
nader toegelicht. Waar we echter
naar toe gaan heb ik nog niet
onthuld.
Het bijzondere selectieproces
heeft ons uiteindelijk doen
besluiten dit jaar naar Zuid-Tirol af
te reizen, meer concreet naar de
streek rond Merano. De hoofdstad
van de ’badcultuur’ (!) in Italië,
met de thermen van Matteo Thun.
Een mooi gebied in de
Dolomieten. Groene bergen met
mooie chalets en schone dorpen.
Een bijzonder gebied, want je
waant je in Oostenrijk, er wordt
vooral Duits gesproken en heel
veel namen zijn in het Duits en
toch ben je in Italië. Het gekonkefoezel van Engeland, Frankrijk en
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het gerenommeerde wijnhuis
S L I J T E R I J Pieter Cruythof.
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DRANKENHANDEL
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Pieter Cruythof brengt wijnen met een eigen karakter.
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Stuk voor stuk kwaliteitswijnen met body.

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

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

€ 27

Doosprijs

€ 24,99

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

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

Hoebertweg 4a • 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

www.brugeind.nl

Voor alle andere activiteiten
zie onze website
Tel. 0478 69 12 83

Rusland met Italië in 1915 leidde
ertoe dat Italië zich aansloot bij de
’entente’ en zijn neutrale positie
verliet. In ruil daarvoor kreeg het
Zuid-Tirol, uiteraard zeer tegen de
zin van de toenmalige bewoners
van het gebied.
In dit gebied kamperen wij in
de hoofdstad van de Tiroolse
fruitteelt. Vlak langs de Etsch, of
de Adige zoals de Italianen de
rivier noemen, waar het grootste
aaneengesloten fruitteeltgebied
van Europa ligt met een oppervlakte aan boomgaard zo groot als
geheel Horst aan de Maas. Tussen
al die appels, Golden Delicious,
Gala, Stark en Braeburn hebben
wij onze tent opgezet. In een mild
mediterraan klimaat met overdag
vooral zon en ’s avonds regelmatig een buitje. De groeten dus
vanuit d’n bongerd.
Volgende week meer

10

en zo
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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.

Freek Alaerds
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Tijdens een middagje fietsen komt onze HALLO-redacteur in contact met
een uilenman uit Melderslo. Zijn naam is Freek Alaerds. Zijn grote hobby is
het houden van uilen. De 38-jarige Alaerds hoopt van zijn hobby ooit zijn
beroep te kunnen maken door uilenshows te geven. Freek wordt deze week
Geplukt.

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.

Crème
brûlée van
Limburgs
bockbier en
speculaas
Benodigdheden:
bockbier 2 dl
witte basterdsuiker 300 gram
1 liter room
geraspte schil van 1 sinaasapppel
1 steranijs
1 vanillestokje
12 eidooiers
200 gram speculaas
Bereiding:
· Kook het bier samen met de
geraspte sinaasappelschil, de
steranijs en het opgesneden
vanillestokje geleidelijk tot de
helft in;
· los hierin de witte basterdsuiker
en laat het afkoelen;
· meng dit mengsel met de
losgeslagen eidooiers en de room;
· breek de speculaas en verdeel
deze over kommetjes;
· vul die aan met het roommengsel;
· zet de schaaltjes daarna ongeveer
30 minuten in een voorverwarmde
oven van 100 graden;
· de massa moet een beetje stijf
zijn;
· laat de crème brûlée ongeveer
twee uur in de koeling verder
opstijven;
· lekker met een bockbiertje.

hem in de Horster regio niet veel op
dit gebied te doen is. Wanneer hij een
demonstratie geeft boezemen vooral
de oehoes ontzag in bij het publiek.
“Het zijn dan ook grote vogels die
80 centimeter groot kunnen worden.
Als je bedenkt dat een oehoe een
spanwijdte van 1.80 meter kan halen
kun je wel nagaan hoe imposant zo’n
uil op mensen overkomt. Men mag mij
altijd mailen, een uilenshow zegt meer
dan duizend woorden”, meent Freek.

naar programma’s zoals ‘Doctor Phil’.
Al dat geouwehoer over mensen met
problemen is niks voor mij”, verduidelijkt hij zijn kijkgedrag. De liefde
voor zijn uilen is groot en dat is ook
de reden waarom Freek niet zo vaak
uitgaat. Met de Melderslose kermis is
hij wel van de partij, maar voor de rest
beperkt zijn uitgaansleven zich tot een
heel enkel horecabezoek aan Horst.

De uilenliefhebber woont graag in
Melderslo. Hij heeft er tien jaar geleden
een huis gekocht. Echt iets missen in
het dorp doet hij niet. “Nee hoor, laat
Melderslo maar blijven zoals het nu
is”, zegt hij na enig nadenken. Het
Vlasven is volgens hem het mooiste
plekje van Melderslo. Hier traint hij
regelmatig met zijn uilen. Het mooiste
plekje in Horst aan de Maas is weggelegd voor Kasteelpark ter Horst. Dat
is ook het gebied waar hij vaker met
zijn Deense dog Oscar een wandelingetje maakt om tot rust te komen. Op
sportief vlak is Freek niet erg actief.
De enige sportactiviteit waar hij aan
deelneemt is darten. Zijn meeste
vrije tijd zit in het trainen en getraind
houden van zijn uilen. Mocht er dan
nog wat vrije tijd over blijven dan kijkt
hij graag naar natuurdocumentaires
of een goede film. “Ik kijk zeker niet

bedriegen. “Wat je zegt moet je doen is
mijn filosofie.” Hem midden in de nacht
wakker maken voor een biefstukje
met champignons weet Freek wel
te waarderen. Maar daarbij geeft hij
wel aan dat men dat niet elke nacht
moeten doen. “Ook ik wil op gezette
tijden een uiltje knappen”, lacht hij.
Dan is het tijd om zijn uilen eens te
bekijken. Freek: “Aan de kleur van de
ogen kun je zien wanneer een uil actief
is. Een uil met oranje ogen, zoals een
Europese oehoe en een ransuil, is in de
schemer actief. Uilen met gele ogen,
zoals de sneeuwuil, de laplanduil en de
Canadese oehoe, zijn bij daglicht actief.
Uilen met zwarte ogen zijn ’s nachts
actief en dat zijn de bos- en kerkuil
en de Indische dwergooruil”, aldus de
uilenman.
Freek Alaerds, een interessante
man met uilen als zijn grootste passie.

Op z’n tijd een uiltje
Uilen als hobby is niet knappen
Freek is een man die een hekel
alledaags
heeft aan mensen die liegen en

RIX LIMERICK
De in Melderslo woonachtige
Freek moet zijn liefde voor uilen wel
delen met zijn 34-jarige vriendin Petra
Langendoen uit Bielle. Freek is 18 jaar
werkzaam geweest in de glastuinbouw
en werd om gezondheidsredenen
afgekeurd voor dat werk. Dat was
het moment waarop zijn interesse
werd gewekt in het houden van uilen.
Inmiddels heeft hij meer dan tien uilen,
waaronder vijf Europese oehoes, één

Canadese oehoe, een laplanduil, een
sneeuwuil, een bosuil, een ransuil, een
kerkuil en een Indisch dwergooruiltje.
Freek: “Het zijn allemaal roofvogels en
hiermee verzorg ik demonstraties op
evenementen. Daarnaast bezoek ik ook
bejaardenhuizen en laat mijn uilen zien
op kinderfeestjes en bedrijfsfeesten.
Het zijn de meest mooie vogels die
er zijn”, zegt hij vol overtuiging. Hij
koos uilen als hobby omdat er volgens

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.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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HALLO van afgelopen week: Da’s andere koffie (koffiehuis Door en Roos)

Halde van koffie, ni di gewoëne,
Motte ow in Lottum vertoëne.
Echte Cubaanse,
Of pittige Spaanse,
Doa vulde ow duchtig in de boëne!
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opinie 11

Bespreking Poll week 29

De kiosk op het St. Lambertusplein moet blijven staan
Slechts 23% van de stemmers was het eens met de stelling, daarentegen
was 77% was het oneens. Zij vonden dat de kiosk weg zou moeten.
Na alle commotie rondom de ijssalon in de kiosk aan het St. Lambertusplein
in Horst leek de bestemming van de kiosk definitief. Het plan van de gemeente
was om de kiosk te verwijderen.
Nu het weer een tijdelijke bestemming heeft gekregen in de vorm van
informatiecentrum gaan er geruchten dat de sloop toch wordt uitgesteld.

Stemmen gaan op dat het pand wederom zijn nut heeft bewezen. Bij anderen
valt het karakteristieke pand juist niet in de smaak.
De meeste stemmers waren het eens met de verwijdering van de kiosk. Lily
Langenhuizen-de Wit reageerde: “Van mij mag die ‘puist’ afgebroken worden.
Maak er maar meer parkeerplaatsen van in plaats van dat lelijke ding. Er zijn
tenslotte veel minder parkeerplaatsen dicht bij het centrum gekomen nu het
Cuppenpedje niet te gebruiken is.”

Burgers moeten inspraak hebben in hoe de
verkeerssituatie in hun straat er uit komt te zien
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De perikelen rondom het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst roepen
vragen op over de manier waarop beslissingen genomen worden. De proefopstelling met snelheidsremmers wordt binnenkort weer afgebroken, maar na de
verbouwing van het plein werd het asfalt ook vervangen door klinkers.
Deze blijven nu liggen. Wanneer daar te hard over gereden wordt ontstaat
er overlast voor omwonenden, zoals geluidshinder en scheuren in muren van
woningen.

De gemeente bepaalt binnen 30 km-zones welke bestratingsvorm wordt
toegepast. Omwonenden vinden echter dat zij veel meer kijk op de situatie hebben en degenen zijn die de overlast ervaren. Zij zijn van mening dat een beetje
inspraak van de bewoners op z’n plaats zou zijn. In dit geval zien zij liever asfalt.
Kan de gemeente wat betreft keuze van bestrating doen wat zij het beste acht,
of moeten de omwonenden in het beslissingsproces betrokken worden?
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Kermissen in kleine dorpskernen moeten behouden blijven’ > eens 73% oneens 27%

Nieuw!

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

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

Verse blauwe bessen en blauwe bessenprodukten
in onze gekoelde verkoopautomaat
Voor kadopakketten, méér keuze in blauwe
bessenprodukten enz. is onze winkel geopend op:
Vrijdag 9.00 – 17.00 uur
Zaterdag 9.00 – 15.00 uur
Mts. Schrijnwerkers
Horsterweg 86
Grubbenvorst

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

Essentie loopt stage bij de NLW-groep
Op vrijdagmorgen meld ik mij bij de NLW-groep in Venray. Ik zie al
meteen van alles om me heen gebeuren. Er komen mensen binnen, er
gaan mensen weg. Er staat buiten een tuinman, er komt iemand met een
koffiekarretje langs. Een drukke bedrijvigheid, maar het gaat allemaal
heerlijk gemoedelijk. Mensen voelen zich op hun gemak, maken een
praatje en voeren hun taken uit. Het betreft allemaal mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hier zijn de mensen echter op hun
plaats en dus op hun best. Met deze eerste positieve indruk word ik
ontvangen door Ruud van Hertum, lid van het managementteam.
In een prettig, open gesprek
licht hij toe hoe de NLW werkt. Ruud
vertelt hoe de organisatie in elkaar zit
en wat de visie is en hoe dit tot
uitvoering wordt gebracht.
De organisatie van NLW is van begin
tot eind ingericht om mensen op hun
manier deel te laten nemen op de arbeidsmarkt. De medewerkers worden
vanaf het eerste moment intensief
begeleid. In deze begeleiding wordt
veel tijd gestoken. Dit wordt allemaal
door ervaren mensen gedaan die
kennis hebben van de branche en
die feeling hebben met mensen en
het begeleiden van mensen. Het
wordt mij al snel duidelijk dat dit

een complex proces is en dat NLW hier
expert in is. Er is jarenlange ervaring
en de organisatie is volledig afgestemd
en ingericht om zo goed en efficiënt als
mogelijk te werken.
Tijdens de rondgang sta ik verbaasd
te kijken van de omvang en de diversiteit aan werkzaamheden die er verricht worden: van snoeplollies maken
tot ventilatoronderdelen in elkaar
draaien. Op alle werkplekken zijn
mensen met hart voor hun werk bezig.
Ze worden goed begeleid zodat de
mensen met plezier werken en zodat er
ook een goed product neergezet wordt.
Ik kan nog kantjes vol schrijven
met wat ik allemaal gezien heb. Wat

Cactus
Column

Groen

In het leuke televisiespotje
van de Plus-supermarkten staan
drie aardige dames zich vast te
houden aan de railing van een
heftig zwalkende boot. Als de
collega opeens roept “groen”
bij het laten zien van diverse
artikelen, draaien de dames zich
om en zeggen “Groen? Wit zal je
bedoelen.” En dan is de ramp bij
één van hen niet meer te
overzien. Aan deze reclame
moet je onwillekeurig denken
als je ziet wat men in het
centrum van Horst van plan is.
Prachtige bloembakken, cultuur
podia, opgepimpte pleinen, het
is haast niet te geloven! Dat
belooft wat en als de toekomstige centrumsurveillanten orde
en tucht weten te handhaven
wordt Horst zeer fraai. Dan is het
wellicht ook gebeurd met het
vernielen van deze bloembakken door lieden die de cafés in
de nachtelijke uren verlaten.
Sommige van deze bakken
liggen finaal op de kop en de
bloemen zijn naar de haaien. De
gemeente kan de zaak dan weer
opruimen en nieuwe bloemen
planten. Eigenlijk zijn vier van
die beoogde centrumbewakers
te weinig om ook ’s avonds de
boel goed in de gaten te
houden. Bij caféverlatende
relschoppers is het voor de
jongelui immers veel te gevaarlijk om een daadkrachtig “halt”
te roepen. Over de rijwieltoestanden in het centrum is in
deze rubriek al veel vaker
gesproken maar het blijft een
idiote zaak dat er gefietst mag
worden tussen de Plus en
Bakker Broekmans, laat Henk
Kemperman er zich maar eens
mee bemoeien of de meergenoemde centrumbewakers een
extra taak geven.
Tenslotte, om Horst écht op
te pimpen dienen alle winkeliers en caféhouders er voor te
zorgen dat ‘s morgens de stoep
voor hun deur schoon is. Anders
blijft alles ‘wit’ terwijl ‘groen’
wordt bedoeld!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

mij echter steeds weer is opgevallen
was dat de mensen zich op hun gemak
voelden. Er heerste een zeer aangename sfeer. Iedereen voelt zich op zijn
manier verantwoordelijk voor de taken
die hij of zij heeft en zet zich daar voor
in. Geen te hoge eisen, maar dat wat
de mensen kunnen doen, doen ze ook!
Ik denk dat veel mensen in de

politiek, in het bedrijfsleven of thuis
bij de opvoeding van de kinderen
zouden kunnen leren van de insteek
die de NLW hanteert: mensen laten
zijn wie ze zijn en laten worden wat
ze kunnen.
Bianca van den Berg
Raadslid Essentie,
Horst aan de Maas
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winkel&bedrijf

Bibliotheek aan huis
In verband met bezuinigingen moet BiblioNu, zoals al eerder aangegeven, een aantal vestigingen in kleine kernen sluiten. Abonnementshouders kunnen nu terecht in de bibliotheken in Horst, Venray en
Grubbenvorst. Maar speciaal voor mensen die niet naar de bibliotheek
kunnen komen wordt nu de Bibliotheek aan Huis-dienst opgericht.
Mensen die door ouderdom,
ziekte of een handicap niet naar de
bibliotheek kunnen komen worden
door BiblioNu geholpen met de
Bibliotheek aan Huis-dienst. Dit is een
abonnement voor iedereen die in de
gemeente woont en graag van de
bibliotheek gebruik maakt, maar niet
in staat is om naar de bibliotheek te
komen.

Eens in de vier weken worden
de klanten van de dienst door een
vrijwilliger bezocht. Deze vrijwilliger
neemt steeds andere materialen
mee. Klanten kunnen dan kiezen uit
romans, romans met grote letters,
informatieve boeken, tijdschriften,
bladmuziek en luisterboeken.
Voor meer informatie bel 0478
58 19 70 of mail naar info@biblionu.nl

Keijsers Horst werkt
voor Zwols Museum
Het Horster interieurbedrijf Keijsers Interior Projects gaat diverse
werkzaamheden doen voor het Zwolse Museum Volkenkunde. De klus zal
bijna één miljoen euro opleveren.
Het is opvallend dat het Horster
bedrijf als enige een offerte voor de
klus mocht maken. De reden hiervoor
is dat het bedrijf tien jaar geleden ook
soortgelijk werk bij het museum heeft
gedaan. Keijsers Interior Projects zal
voor het museum de zalen aanpassen.
Ze zullen onder andere vitrines demonteren, heropbouwen en uitbreiden.

Normaliter wordt er voor zo’n groot
project een Europese aanbesteding gedaan. Omdat de verbouwing aan moet
sluiten op speciaal voor het museum
ontwikkelde vitrines en ze de uitstraling
van het museum gelijk willen houden
wil het Rijksmuseum voor Volkenkunde
opnieuw samenwerken met Keijsers
Interior Projects.

PARKHOTEL HORST is een 4* hotel met een prachtige
ligging, direct aan het grote meer van de Kasteelse
Bossen in Horst, en uitstekend bereikbaar door de ligging
aan de A73 Horst Noord-Tienray. Het hotel beschikt over
78 kamers en suites, restaurant, brasserie, terras aan het
water, 12 conferentie- en feestzalen en een wellnesscentrum met beauty- en kapsalon. Het hotel richt zich
op zowel de zakelijke als de toeristische gast.
Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

NACHTPORTIER 32 UUR
ZELFSTANDIG WERKEND KOK FULLTIME
MEDEWERK(ST)ER BEDIENING FULLTIME
Kijk voor een functieomschrijving op www.parkhotelhorst.nl
Wij bieden u een uitdagende baan, in een jong bedrijf
met een goede werksfeer binnen een enthousiast team
van medewerkers, en een salaris volgens de horeca-cao.

Suzuki
en
Stuur uw sollicitatie met CV bij voorkeur per e-mail aan:
m.vandersterren@parkhotelhorst.nl of per post aan:
Parkhotel Horst,
t.a.v. de heer M. van der Sterren,
Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst
Telefoon: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Munckhof haalt
miljoenenorder
binnen
Munckhof Taxi uit Horst heeft op het gebied van leerlingenvervoer
diverse grote opdrachten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland binnengehaald. Het gaat om opdrachten met een omzet van enkele miljoenen
euro’s.
drijven in de regio’s. Poortinga: “Het
regisseren en plannen van het vervoer
wordt uitgevoerd door onze eigen afdeling Munckhof Regie in Horst. Tevens
zal het uitvoeren van de ritten voor
een deel door onze eigen voertuigen
en medewerkers verzorgd worden. We
gaan echter ook samenwerken met
lokale partners in de diverse regio’s.
Enerzijds levert dit een zekere mate
van flexibiliteit op voor de opdrachtgevers, maar ook helpen we hiermee de
kleinere vervoersbedrijven in de regio
en maken we gebruik van hun kennis
en ervaring.”
Leerlingenvervoer is een vervoerssoort die aangeboden wordt door
gemeenten aan kinderen die ver van
school wonen, speciaal onderwijs volgen of in verband met een beperking
niet zelfstandig naar school kunnen
reizen.
Munckhof Taxi verzorgt op dit
moment al voor vele gemeenten in
Zuidoost-Nederland het leerlingenvervoer.

Munckhof Taxi gaat dagelijks meer
dan duizend leerlingen vervoeren voor
voor de gemeenten Beek, Schinnen,
Stein, Sittard-Geleen, Venray, Gennep,
Maasgouw, Geldrop-Mierlo, Asten,
Someren, Duiven, Westervoort,
Zevenaar en Rijnwaarden en naar
de internationale school Afnorth in
Brunssum.
Het binnenhalen van de opdrachten is een volgende stap in de groei
van Munckhof Taxi. Jos Poortinga,
directeur van Munckhof Taxi geeft de
volgende toelichting: “De afgelopen
jaren hebben wij een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn we ons als
taxibedrijf steeds meer gaan richten
op leerlingenvervoer, zorgvervoer en
regiotaxiprojecten. Het winnen van
deze opdrachten in het gehele werkgebied toont aan dat gemeenten ons
zien als belangrijke partner en dat ze
vertrouwen hebben in onze dienstverlening.”
Munckhof Taxi gaat de samenwerking aan met diverse lokale taxibe-

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794
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Al 10 jaar een begrip
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www.degroenevakmanronseuren.nl

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

Starters
in de regio
Caravanstalling Repair & Servicecentre
Bedrijf

Caravanstalling - Repair
& Servicecentre
Eigenaar Erick Rutten
Adres
Boomsweg 12
Melderslo
Telefoon 06 21 28 53 01
E-mail
ejrutten@kpnmail.nl
Website www.stallingsruimtehorst.nl
Sector
Stalling en opslag
Start
1 augustus 2011
Activiteiten
Caravanstalling - Repair &
Servicecentre beschikt over
geïsoleerde binnenstalling en
een, gedeeltelijk overdekte,
buitenstalling. Het hele jaar door
kunnen mensen hier hun
caravan, camper, vouw/bagagewagen, aanhanger, paardentrailer, boot, skybox of motor stallen
tegen gunstige prijzen. Caravan
- Repair & Servicecentre heeft een
samenwerkingsverband met
Camping Centrale gebr. Janssen
Sevenum en Vakgarage John
Wilbers Hegelsom. Zo bestaat
voor klanten de mogelijkheid om
van oktober tot en met maart
hun caravan, camper, vouw/
bagagewagen te laten keuren
en/of onderhouden en dit geheel
door Caravanstalling - Repair &
Servicecentre te laten verzorgen.
Ook is het mogelijk schades te
laten herstellen.
Doelgroep
Iedereen die met een
kampeervoertuig zorgeloos op
vakantie wil gaan of op zoek is
naar stallingsruimte.
Onderscheidend vermogen
Wat rijdt dat slijt! - Wat staat
dat vergaat! Na gebruik hebben
kampeervoertuigen onderhoud
nodig, maar ook van stilstand
ondervindt een caravan of
aanhanger slijtage. De vitale
delen zoals remmen, schokbrekers en gasinstallatie verslechteren zonder dat men dat merkt.
Het advies is daarom frequent
een Bovag-onderhoudsbeurt uit
te laten voeren. Voorkom
teleurstelling dat u bij steeksproefgewijze controles die
uitgevoerd worden aan de grens
niet verder kunt naar uw
vakantiebestemming. Eigenaars
hoeven hun kampeervoertuig
niet te halen of te brengen,
hiermee besparen ze tijd en geld.
Het kampeervoertuig staat ruim
op tijd en goed onderhouden
klaar. Aan het kampeervoertuig
wordt uitsluitend gewerkt door
vakspecialisten. Men kan dus veilig en zorgeloos op vakantie.
Tevens bestaat bij het brengen
van de caravan de mogelijkheid
deze een wasbeurt te laten geven. Bij het wassen wordt gebruik gemaakt van een speciale
wax-shampoo die er voor zorgt
dat de caravan schoon wordt en
de laklaag beschermd wordt.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
04 augustus 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10

Vanaf 1 september 2011

Nieuwe openingstijden
gemeentehuis
De openingstijden van de loketten
Burgerzaken in het gemeentehuis worden
met ingang van 1 september aangepast.
Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten
van het klanttevredenheidsonderzoek dat
onlangs verricht werd. Dit betekent dat de
loketten voortaan tussen de middag open
zijn namelijk tot 13.00 uur. ’s Ochtends
gaan de loketten voortaan om 8.30 uur
open in plaats van 8.00 uur.
Klanttevredenheidsonderzoek
De gemeente onderzoekt regelmatig de
ervaringen van burgers over de dienstverlening. De openingstijden van de loketten
zijn een belangrijke toetssteen als het gaat
om de tevredenheid van de burgers over de
gemeentelijke dienstverlening.

Wro en ontwerpbouwvergunning voor de bouw van een woning met garage aan de
Lottumseweg 61a te Grubbenvorst.

Het laatste klanttevredenheidsonderzoek
leverde het beeld op dat de openingstijden
beter afgestemd kunnen worden op de
wensen van de bezoekers. Op basis hiervan
worden de openingstijden met ingang van
1 september aangepast.
Nieuwe openingstijden
Vanaf 1 september 2011 gelden voor de
loketten de volgende openingstijden:
Maandag van 08.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 – 13.00 uur.
Afspraak op maat: woensdag- en donderdagmiddag (aanmelden (077) 477 97 77 of
www.horstaandemaas.nl.
De receptie van het gemeentehuis en de
Informatiehoek zijn dagelijks geopend van
08.00 – 17.00 uur (op maandag tot 20.00 uur)

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend voornemens te zijn om een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening en bouwvergunning te verlenen voor:
Het oprichten van een woning met garage aan de Lottumseweg 61a te Grubbenvorst, op het perceel
kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummer 58.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt het
ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 5 augustus 2011, tijdens de kantooruren, gedurende een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen
op onze website (www.horstaandemaas.nl) en op RO-Online (www.ruimtelijkeplannen.nl).
Gedurende de periode van zes weken kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot het buiten
toepassing verklaren van het bestemmingsplan middels het nemen van een projectbesluit en tegen
het voornemen om bouwvergunning te verlenen, mondeling of schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning vindt, behalve in het huisaan-huis blad en op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl), ook plaats in de Staatscourant.
Horst, 28 juli 2011

Inzameling afval
Vrijdag 5 augustus
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst (11.00-18.00 uur)
Zaterdag 6 augustus
• Inzameling oud papier Broekhuizen, Broekhuizenvorst ,
Grubbenvorst (09.00-12.00 uur)
• Inzameling KGA (10.00-14.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 8 augustus
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom, Horst
(Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst, Lottum, Meerlo, Melderslo, Swolgen,
Tienray
Dinsdag 9 augustus
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de Riet),
Meterik
Woensdag 10 augustus
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo, Swolgen,
Tienray

• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 11 augustus
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 12 augustus
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 13 augustus
• Inzameling oud papier America, Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met
de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Het echtpaar
Schatorjé – Hendrix uit
Broekhuizenvorst was
onlangs 60 jaar getrouwd.
Loco-burgemeester
Ger van Rensch bezocht
het paar en overhandigde
hen namens de gemeente
een bloemetje met de
gebruikelijke cadeau’s.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch
gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties in
het elektronisch gemeenteblad van deze
week hebben betrekking op het volgende.
America
Griendtsveenseweg 3, America
Grubbenvorst
Sevenumseweg 4, Grubbenvorst
Lottumseweg 61a, Grubbenvorst
Pastoor Vullinghsplein14-16, Grubbenvorst
Hegelsom
Stationsstraat 142, Hegelsom
Horst
Wilhelminaplein 10, Horst

Gasthuisstraat 72, Horst
Wittenhorststraat 1, Horst
St. Josephstraat 5, Horst
Lottum
De Hanenberg 3, Lottum
Meerlo
De Fazant 29, Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 46, Meerlo
Melderslo
Blaktweg 20, Melderslo
Meterik
Crommentuijnstraat, Meterik
Sevenum
Helenaveenseweg 13A , Sevenum
De Sondert 10, Sevenum (verzonden
1 augustus 2011)
Milieuvergunning Ulfterhoek 20, Sevenum
Hazenhorstweg ongen., Sevenum

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.00 – 20.00 uur (m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak op maat
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken via
de website of telefonisch. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
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SENSATIONELE

VRIEZER INRUIL-ACTIE

Voor- AUDIO
de inruil
van uw- oude
vriezer ontvangt u een waardevol voordeelpakket tot wel € 100,LCD
- ELECTRO
COMPUTERS
TOT

100

Kies uit de volgende prachtige kado’s:

€
VOORDEEL
109 CM
= 43 inch

óf

600

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

699
599

OMRUILGARANTIE

488

Hyper Real Engine kristalhelder beeld.
600 Hz subfield Motion beeldkwaliteit.
ConnectShare™ Movie via USB 2.0.
2x HDMI aansluiting.

75

BEZORGD

OP ALLE TV’S

PLASMA TV

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

GRATIS

4 WEKEN

599
499

399

ENERGIEKLASSE A+
6 KILO INHOUD
• Sensorgeregelde waterdosering.
• Startuitstel 3, 6 of 9 uur.
• Overloopbeveiliging met
Aquastop op de waterslang.
• MEENEEMPRIJS.

5

JAAR

GARANTIE

GARANTIE

GRATIS
KEUZE KADO

399
349

279

• Royaal 75 liter 4-sterren
vriesgedeelte.
• No Frost = nooit meer ontdooien!
• 3 grote vriesmanden met
overzichtelijke indeling.
• HxBxD: 84,5 x 55,4 x 57 cm.

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

Koop nu. Betaal in 2012*

.

• Akoestisch en optisch
temperatuur-alarm, FrostSafe en
Super Frost automaat.
• Invriescapaciteit in 24 uur: 16 kg.
• Bewaartijd bij storing: 43 uur.

26

1L

.

5

5

JAAR

GARANTIE

GARANTIE

JAAR

GARANTIE

799
749

Elektronische temperatuurregeling.
5 transparante diepvriesladen.
Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur.
Bewaartijd bij storing: 27 uur.

649
Koop nu. Betaal in 2012*

INBOUW-APPARATUUR

GRATIS

•
•
•
•
•

No Frost = nooit meer ontdooien!
43 uur bewaartijd bij stroomuitval.
Invriescapaciteit: 20 kilo in 24 uur.
LED temperatuurdisplay.
FrostSafe en Super Frost automaat.

Koop nu. Betaal in 2012*

GRATIS

GRATIS

BEZORGD

KEUZE KADO

26

24

HARDE SCHIJF

749

261 LITER VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A+

.

WEBCAM

500 GB
4 GB

99

•
•
•
•

KEUZE KADO

5L

Extra groot 10.9 cm breedbeeldscherm.
Kaarten van West + Oost Europa (44 landen).
Actuele verkeersinformatie (TMC).
Voorgelezen straatnamen, tunnelbegeleiding. OP=OP.

ZEER GROTE
217 LITER VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A+

899
849

.

LIVE TMC

GRATIS

0L

179
149

NAVIGATIESYSTEEM
WEST + OOST EUROPA

BEZORGD

3

INTERN GEHEUGEN

NOTEBOOK

AMD E350 Dual Core processor.
500 GB harde schijf.
4 GB DDR3 intern geheugen.
AMD Radeon HD 6310M video.
HDMI-aansluiting, 2-in-1 cardreader.

399
Koop nu. Betaal in 2012*

399
349

399
349

599
499
154 LITER
KOELER
ENERGIEKLASSE A
•
•
•
•
•

299
Koop nu. Betaal in 2012*

3 draagplateaus.
Automatische ontdooiing.
Binnenverlichting.
Afmetingen BxHxD: 56 x 88 x 55 cm.
Volledig integreerbaar.

240 LITER
KOELER
•
•
•
•

279
249

WASDROGER
7 KILO INHOUD
Diverse programma’s.
Links / rechts draaiende trommel.
Speciaal wolprogramma.
Eenvoudige bediening.
MEENEEMPRIJS.

175

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)

275
Koop nu. Betaal in 2012*

ENERGIEKLASSE A

Transparante vakken en laden.
4 verstelbare glazen draagplateaus.
Bolle deur: optimale isolerende werking.
Temperatuurregeling in de kast.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

JAAR

165 LITER GROTE
VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A
•
•
•
•
•

14 MEGAPIXELS
7.6 CM LCD SCHERM
5x OPTISCHE GROOTHOEKZOOM

VENRAY
Merseloseweg 7-11
(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

voor aanbiedingen, accessoires en onderdelen:
kijk ook op www.maxwell.nl

499
399

GARANTIE

335
Koop nu. Betaal in 2012*

4-sterren vriesgedeelte.
6 robuuste vriesladen.
23 uur bewaartijd bij stroomuitval.
Dankzij speciale isolatie tot wel 25% zuiniger!
Slanke uitvoering.

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald
Kredietlimiet

Maandlast

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

Totale prijs
van het
krediet

€ 500

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 1.500

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen
Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

Kredietsom

DIGITALE
FOTOCAMERA

• 720p HD-filmfunctie.
• Digitale beeldstabilisatie.
• Geavanceerde gezichtsherkenning, AF-trackingfunctie.

189
149

95

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en
merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of
het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen,
behoeften en persoonlijke situatie.

Kijk ook op www.maxwell.nl

* Informeer in de winkel. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 7 augustus 2011).

m030811

39.6
CM
= 15.6 inch

•
•
•
•
•

Koop nu. Betaal in 2012*

BEZORGD

KEUZE KADO

•
•
•
•
•

599

188 LITER VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A+

BEZORGD

GRATIS

•
•
•
•

699
649

KEUZE KADO

GRATIS

JAAR

2

GRATIS

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

21
7L

GRATIS

Koop nu. Betaal in 2012*

L.

BEZORGD

3

Koop nu. Betaal in 2012*

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

Bij aanschaf
vriezer vanaf
GARANTIE € 499

18
8

GRATIS

L.

JAAR

NO FROST VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A

10.9
CM
= 4.3 inch

Koelbox

5

JAAR

GRATIS thuisbezorgd en uw oude vriezer GRATIS mee retour

UNIEK!

•
•
•
•

Ventilator

Bij aanschaf
vriezer vanaf
GARANTIE € 249 - € 498

+

óf

IJsmachine

3

JAAR

sport 15

04
08

LK paarden en pony’s in Lottum
Lottum staat in het weekend van 13 en 14 augustus voor de verandering
eens niet in het teken van rozen. Zo’n 700 ruiters en amazones per dag
bezoeken het rozendorp dan om deel te nemen aan de Limburgse
Kampioenschappen pony’s en paarden.
Vorig jaar bestond Pony- en
Ruiterclub Lottum 80 jaar. Een mooie
gelegenheid om een Limburgs
Kampioenschap te organiseren,
leek het. Toen was echter ook het
rozenfestival. “En twee van die grote
evenementen in een jaar, dan vraag je
echt teveel van je vrijwilligers”, vertelt
voorzitter Jac Wagemans.
En vrijwilligers zijn er nodig. Zo’n
150 mensen van de eigen en andere
verenigingen zijn nodig om de kampioenschappen in goede banen te
leiden. Per dag rijden ongeveer 700
ruiters en amazones en er worden op
zaterdag 3.000 en zondag 5.000 bezoekers verwacht. “De voorbereidingen
zijn een jaar geleden al begonnen”,
zegt Jac. “Vooral de secretaresse van
de club heeft er ontzettend veel tijd in
gestopt.”

Per dag rijden
ongeveer 700 ruiters
en amazones
Er moet van alles geregeld worden.
“De horeca alleen al is een heel gebeuren. Dan hebben we nog een vip-tent
en dat moet allemaal bemand worden.
En natuurlijk zijn er parkeerders, parcoursbouwers en hindernispersoneel
nodig, en wedstrijdsecretarissen.” De
kampioenschappen beslaan ongeveer
17 hectare grond.
Die grond krijgt de club te leen van
de boeren uit de buurt. Er zijn meer
dan 35 juryleden aanwezig om alles
eerlijk te beoordelen. “En het is heel
simpel”, zegt Jac, “degene met de

meeste punten wint.”
Op zaterdag wordt de dag officieel geopend door burgemeester
Kees van Rooij en is er een show met
een tienspan Shetlandpony’s van de
Lindehoeve.
Op zondag is er na de officiële
opening door hoofdsponsor Vitelia een
show van stuntteam The Future Guys.
“Die gaan snel, keihard, springen op
paarden, vliegen er weer af, gaan er
op staan”, vertelt Jac trots. Op zondagavond is er vanaf 19.00 uur nog een
programma met Lottumse artiesten.
Pony- en Ruiterclub Lottum heeft
60 ruiters. “Het verenigingsleven is hier
sterk”, vertelt Jac. “De club is nog heel
gemoedelijk. Kring Noord heeft veel
stallen en veel mensen die hobbymatig
rijden in plaats van professioneel, die
hebben dat gemoedelijke allemaal wel
sterk.”

Pony- en Ruiterclub
Lottum heeft 60 ruiters
Sanne Collin is de echte topper van
de club. “Zij is kanshebster in de hoogste klasse. Ze traint ook vier of vijf keer
per week, en ze gaat er echt voor. Ze
heeft professionele les, maar volgt ook
nog hier lessen. Maar ’t blijven dieren,
je moet altijd de dag mee hebben.” De
kampioenen van het LK mogen in september meedoen aan het Nederlands
Kampioenschap in Ermelo. Op de vraag
wat hijzelf het mooiste onderdeel van
het weekend vindt, antwoordt Jac lachend: “De huldiging van de kampioen,
als ’t een Lottumse wordt.”
(Foto: Lotte Verdellen)
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Loes Opbroek en Sanne Collin in de Rozenhof

1990 | 2011

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.
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Het adrae r kb eh eer!
wagenp

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Ruimtegebrek turnvereniging Hosema
Turnvereniging Hosema is volgens voorzitter Ton Huijs de snelstgroeiende sportvereniging in de gemeente. Vier jaar geleden startte de vereniging en nu kampen ze met accommodatieproblemen. Er zijn wachtlijsten en
voor het wedstrijdturnen is niet genoeg trainingstijd beschikbaar.
“Tweehonderd leden is voor ons nu
de max”, vertelt penningmeester Berd
Fokke. “We zouden wel meer leden
willen. Er zijn al wachtlijsten, maar we
hebben niet meer plek voor trainingen.” De groep in de leeftijd van 6 tot
8 jaar zit vol.
Het grootste probleem voor de vereniging is ruimte voor wedstrijdturners.
“We willen nu het wedstrijdturnen
opzetten. Het wedstrijdelement is een
must voor een vereniging die mee wil
tellen. Deze turners moeten eigenlijk
gelegenheid hebben om minimaal vier
uur per week te trainen. Wij kunnen
ze nu maar twee uur bieden”, legt Ton
uit. Ondanks het ruimtegebrek begint
de vereniging nu toch met trainen voor
wedstrijden. “Het is in ieder geval een
begin, anders gebeurt er niks”, zegt
Berd.
De vereniging traint nu een aantal
uren in de Stapakker in Sevenum
en in de gymzaal aan de Prinses
Marijkestraat in Horst. “In Horst is
het eigenlijk vanaf dag één behelpen
geweest. Er staan geen toestellen en
we moeten de airtumblingmat, een
opblaasbare mat van 120 kilo, zo’n vijf
keer per jaar vanuit Sevenum meesle-

pen. Eigenlijk is het versjouwen van
toestellen geen oplossing.”
De vereniging vindt het raar dat
andere clubs die minder spullen nodig
hebben voor het uitoefenen van hun
sport niet uitwijken. “We willen echt
geen andere verenigingen voor het
hoofd stoten”, zegt Ton. “We snappen
dat we als nieuwe vereniging achteraan moeten sluiten, maar dit remt ons
af, terwijl we leden en enthousiasme
genoeg hebben om te groeien.”

Tweehonderd leden is
voor ons nu de max
Voor de club is het jammer dat
leden de club op een gegeven moment
ontgroeien. “Kinderen ouder dan 12
zouden in nieuwe groepen moeten
komen, die we nu dus niet kunnen vormen. Als ze ouder worden vinden ze
die jonge groep niet uitdagend genoeg
meer en dan vertrekken ze. Die leden
komen ook niet na hun 18e terug om
trainer te worden.”
Volgens de club zou de gemeente
de planning van de zalen kunnen optimaliseren. “Als de voetbalclub de zaal
in de wintermaanden heeft gehuurd,
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samen met HZPC in december een plan
ingediend bij de gemeente. Deze heeft
toen een klankbordgroep opgezet.
“Maar die stellen elke keer dezelfde
vragen, wat hebben ze dan met de vorige antwoorden gedaan?” vraagt Berd
zich af. “Lang babbelen is leuk, maar
dat schiet niet op”, zegt Ton.
Volgend jaar bestaat de club
5 jaar en dit willen ze vieren. “We
willen graag een eigen wedstrijd
organiseren”, zegt Ton. “Dit gaat altijd

samen met de KNGU, de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie. Als zij
bijvoorbeeld Youri van Gelder hierheen
halen voor een demonstratie, dan
moeten we wel de hele dag een zaal
hebben. Dat is nu geen optie.” “De zaal
op de Prinses Marijkestraat is echt te
klein, dan ga je echt af als vereniging.
We moeten voor het feest misschien
uitwijken naar Panningen, terwijl zij
eigenlijk onze ‘concurrent’ zijn”, vult
Berd aan.

!

‘‘ Happy
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staat deze de rest van het jaar op dat
tijdstip leeg. Maar wij mogen deze
dan niet huren”, zegt Ton vol ongeloof.
“Wij vinden het raar dat zij kiezen voor
verhuur tijdens de winter in plaats van
de zaal het hele jaar te verhuren.”
Het liefst zouden ze een eigen
accommodatie hebben. “Maar we
weten ook wel dat dat nog niet reëel
is. Alhoewel we wel hebben gekeken
naar leegstaande panden.” Ook zoeken
ze zelf naar oplossingen. Ze hebben

OPRUIMINGSFINALE
Horst viert feest!

Als vanouds
is onze winkel in
ROGGEL elke
zondag geopend
van 13.00 uur tot
17.00 uur.

25 JAAR
Mooi de Mooiste Mode!

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077-3986464
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Jeu de Boules-club Jeu de boules-toernooi Horst
Swolgen geopend

Het Poels Meubelen-toernooi van Jeu de Boules Club Horst is van maandag 8 tot en met zondag 14 augustus
bij de Leste Geulde in Horst. De wedstrijden beginnen dagelijks om 9.30 en om 13.30 uur.

Zestien jongeren uit Swolgen hebben een jeu de boules-club opgericht
met de naam JDBS. Op zondag 24 juli was de officiële opening door pastoor
Verheggen. Daarna speelde de pastoor de eerste wedstrijd. Vervolgens
speelden ook de duo’s.
Pastoor Verheggen zegende de
baan en speelde de eerste wedstrijd van het jeu de boules-toernooi.
Ondanks het slechte weer verliepen de
wedstrijden prima. Kampioen van het
toernooi was het duo Golden Arm-y.
De oprichters van de jeu de
boules-club Swolgen startten de jeu de
boules-competitie voor actieve beoefenaars. Op 8 juli van dit jaar richtten zij
de club op omdat zij een serieuze en
sociale sport misten in het Swolgense
sportaanbod.

Zij zoeken nog nieuwe leden die
op zondagmiddag een balletje willen
komen werpen. De wedstrijden worden
gespeeld in duo’s. De competitie
vindt plaats bij het Pastoersweike in
Swolgen.
De competitie zal elk jaar halverwege de lente starten en aan het einde
van de zomer eindigen. De wedstrijden
vinden plaats op zondagmiddagen.
Voor meer informatie over de regels,
contactgegevens of de competitie zie
www.tropicaldrive-in.nl/jdb/jdb/

Bijen-culinair
in ’t Zoemhukske
De modelbijenstand ’t Zoemhukske in Kasteelpark ter Horst in Horst
is op zondag 7 augustus van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek.
Het thema van de middag is bijen-culinair.

Alle amateurs uit de regio zijn
welkom om deel te nemen aan het
jaarlijks terugkerend jeu de boulestoernooi van Jeu de Boules Club
Horst. Iedereen kan zich individueel
opgeven. Iedere deelnemer speelt in

de voorrondes vier wedstrijden.
Nadat alle voorrondes gespeeld
zijn worden de twintig hoogst geklasseerde deelnemers terugverwacht op
zondag voor de grote finale. De insteek
van het toernooi is vooral om gezel-

ligheid te creëren. Opgeven kan tot
vrijdag 5 augustus en het inschrijfgeld
bedraagt 3 euro.
Opgeven kan via tr.rambags@
versatel.nl of door te bellen naar
077 398 25 66.

Amnesty Horst aan
de Maas in actie
bij de ﬁetsvierdaagse
De fietsvierdaagse van Venray
leidde op donderdag 28 juli langs
Streekmuseum De Locht in Melderslo.
Amnesty Horst aan de Maas greep de
kans aan om daar aandacht te
vragen voor gevangengenomen
schrijvers in China. Ongeveer 400
deelnemers aan de fietstocht hebben
hun handtekening gezet.
Het boegbeeld van de Chinese
schrijvers waarvoor Amnesty Horst aan
de Maas strijdt is de winnaar van de
Nobelprijs voor de Vrede Liu Xiaobo. Hij
is een van de opstellers van ‘Charta 08’.
Hierin roepen de schrijvers de Chinese
staat op tot politieke hervormingen en
een nieuwe grondwet waarin mensenrechten worden beschermd.
Toen Liu op 10 december vorig
jaar de Nobelprijs kreeg, bleef zijn
stoel leeg. Hij zat toen gevangen.
Amnesty gaat in de komende maanden
actievoeren voor alle schrijvers in China
die lange gevangenisstraffen uitzitten
vanwege hun overtuigingen.

Liu Xiaobo, de Nobelprijswinnaar
waarvoor de actie bedoeld is

van
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uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden
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Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Nieuw Kronenbergerhof
à la carte en specialiteiten restaurant

Ton en Karin Welten
Kronenbergweg 19
5976 NV Kronenberg
www.nieuwkronenbergerhof.nl
Tel: 077 467 01 76
De honing van de bijen kan
gebruikt worden in allerlei gerechten, zoals dressings, sauzen, koek
en snoepjes, of op de boterham of
pannenkoek. Om belangstellenden
eens kennis te laten maken met
honing als culinaire toevoeging wordt
in het praktijkcentrum een proeverij
georganiseerd. Hier kunnen geïnteresseerden leren wat er met het bijenproduct gemaakt wordt. Ook is mede,

een drankje op basis van honing, te
proeven.
De aanwezige imkers kunnen
tijdens de proeverij informatie geven
over het leven van de honingbijen.
Tijdens de openstelling is honing
volop te koop.
Toegang is gratis voor jong en
oud. Voor meer informatie over de
activiteiten van de imkers uit de gemeente zie www.zoemhukske.nl

Groothandel voor particulieren in
tuinplanten 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

Welkom bij De Paddestoelerij
AUGUSTUS = ACTIE MAAND

GRATIS
heerlijk huisgemaakte soep
bij onze lunchproeverij
Elke week een andere
lunchproeverij!
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
en iedere eerste zondag van de maand
Horsterweg 80 • 5971 NG Grubbenvorst
tel. 077 3661708
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15 VRAGEN aan Rob van Rens 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

Rob van Rens
19 jaar
Horst
Bedrijfscommunicatie aan
de Radboud Universiteit
Nijmegen

Waar word jij later een talent in?
In goed babbelen hoop ik. Met een
communicatiestudie voor de boeg zou
dat wel goed van pas komen. En met
werken later is dat natuurlijk ook erg
handig.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik heb niet echt een favoriet vak. Wat
ik het leukste vak vind ligt ook vaak
aan de leraar. Die maakt het vak leuk.
Maar mijn favoriete vak is uiteindelijk
natuurlijk toch het chipsvak. Paprika
of bolognese, beiden zijn goed.
Scheikunde vind ik vreselijk. Al houd ik

ook niet zo van het groentevak. Dat eet
ik niet zo graag.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Bij deze vraag ga ik voor het politiek correcte antwoord dat ik een
leuke vriendengroep heb waarin ik
het met sommige jongens iets beter
kan vinden dan met anderen. Verder
kan ik natuurlijk altijd mijn ei kwijt bij
mijn vriendin. Mocht dat dan nog niet
genoeg zijn, dan kan ik altijd nog naar
Jean of Kees.
In het weekend ben jij te vinden in?
Overal waar maar wat te doen is. Ik
heb een voorkeur voor bandjes die
ergens spelen. Anders ben ik meestal
in Blok 10 en af en toe in De Lange.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Als mijn vrienden aan het eind van
de avond op tafel staan dan zal

Zaterdagwerk iets voor jou?
Hou je van aanpakken?

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

Voor het schoonhouden van ons bedrijf en alle vrachtwagens en
machines, zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen;

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

vloerreiniging
en

-onderhoud
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

het vast een gezellige avond zijn
geweest.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Waarschijnlijk meteen uitgeven. Net
aan wat ik op dat moment wil hebben.
Dat kan een nieuwe gitaar of versterker
zijn, maar ik kan het ook uitgeven aan
rijlessen of ik geef een feestje omdat ik
1.000 euro gewonnen heb.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik precies aan de andere kant van
de wereld ben en het is daar wel weer
goed geweest, dan zou ik wel door de
grond willen zakken. Dan kom ik in
Horst weer naar boven.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Goed weer, mijn eigen kussen en
extra bagageruimte want ik krijg die
knommel er op de terugreis nooit meer
net zo fijn in als op de heenreis.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Een schnitzel net zo groot als de deurmat, een hoop friet, een paar erwtjes
en wat worteltjes.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Sowieso een korte broek. Zo’n korte
broek die van trainingsbroekenstof gemaakt is, hoe noem je dat ook alweer?
Korte trainingsbroek gewoon? In ieder
geval zo’n broek met een T-shirt.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Hmm.. Meeste tijd besteed ik helaas
aan werken, denk ik. Maar het liefst
besteed ik tijd aan gitaar spelen, beetje
socializen op msn en voetballen.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dan zorg ik voor een buslijn naar de
Snelkensstraat in Sevenum. Dan hoef ik
niet meer te fietsen naar mijn vriendin.
En als ik het voor elkaar krijg dan zou
ze haar schoen opeten zei ze. Dus daar
doen we ’t voor.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Even kijken. The Shawshank
Redemption, Pirates of the Caribbean of
Toy Story. Geniale films.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Of naar een muziekwinkel of naar de
Subway, lekker zelf een broodje samenstellen van 30 cm lang.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Maakt me helemaal niks uit, als dat
ding maar veilig aan de grond komt.
Overal waar die dingen landen zal vast
wat interessants in de buurt te doen
zijn. En als het daar dan ook nog warm
en zonnig is, dan is dat mooi meegenomen. Verder staan Ierland en NieuwZeeland op mijn lijstje.

Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon
en fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Autowassers / Schoonmakers
Euroveen is producent van substraten en beschikt over een eigen
wagenpark van 35 vrachtwagens en machines, variërend van
menglijnen tot verpakkingsinstallaties. Op zaterdag maken wij al
onze machines en productieruimtes schoon; ook worden alle
vrachtwagens op zaterdag gewassen in onze automatische
wasstraat.
Wanneer jij je graag in wilt zetten om ons wagenpark en machines
er op en top uit te laten zien, bel of schrijf ons dan.
Je sollicitatie kun je richten aan Dhr. A. van der Meer. Voor meer
informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551,
5970 AB Grubbenvorst. Email: avandermeer@bvb-substrates.nl
Website: www.bvb-substrates.nl

At the Foundation of Growth

Column

Zwarte
gewaden
Een paar dagen in Kuala
Lumpur en een grote
Maleisische trend viel meteen
op. Sterker nog, we konden er
niet omheen. Grote zwarte
gewaden, letterlijk doorgestijld van top tot teen, de
boerka.
Als grote, zwarte poppen
zweefden ze de straten over.
Alleen twee oogjes die nog maar
net zichtbaar waren lieten een
klein beetje persoonlijkheid
doorschemeren. Ik vraag me
werkelijk waar af hoe deze
mensen het onder de felle zon
en met een temperatuur van 35
graden volhielden in deze
zwarte, dikke tenten. Natuurlijk
maakt zo’n zwart gewaad ook
erg nieuwsgierig naar alles wat
er zich onder die deken afspeelt
en te zien is. Omdat ik, als
nuchtere Hollander, deze
kledingstijl totaal niet gewend
ben, was ik ook niet voorbereid
op deze donkere manier van
kleden. Een lift met zwarte
achterkant in combinatie met
deze donkere kledingstijl eist
namelijk goed oplettend gedrag,
blijkbaar. Lift geroepen waarna
het pling-signaal me vertelde
dat ik in kon stappen. Met mijn
neus al bijna tussen de deur
wachtte ik ongeduldig tot de
deur helemaal open was en ik
de lift in kon. Ja, dat ongeduldige op vakantie snap ik achteraf
ook niet helemaal hoor, maar
goed, daar kan ik verder ook
niets aan doen. Beide voeten in
de lift draaide m’n maag zich
ineens om. Een klein gilletje en
een hap naar adem ontsnapte.
Zes ogen stonden me aan te
staren. Ja, alleen zes ogen. De
rest was namelijk niet zichtbaar.
Een halve seconde na het gilletje
stond ik met een sprongetje
alweer buiten de lift. Nog eens
goed gekeken besefte ik dat er
drie vrouwen gehuld in boerka
in de lift stonden. Oei, dat was
even schrikken. Beleefd en een
beetje zenuwachtig zei ik dat we
wel even op de volgende lift
zouden wachten.
Een trend waar we daar in
Kuala Lumpur dus letterlijk niet
omheen konden. De trend was
overal te spotten, of het nu
zichtbaar of onzichtbaar was.
Mies
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Math Craenmehr
in De Locht
Zanger Math Craenmehr treedt op zondag 7 augustus in Museum De
Locht op. Hij vertolkt op zijn speciale manier bekende en minder bekende
liedjes.
Met zijn vertolkingen schept
Math Craenmehr een speciale sfeer.
Vooral ouderen kennen veel van de
liedjes van vroeger nog. Bij eerdere
optredens ging het publiek spontaan
meezingen.
Math Craenmehr zingt vaker

in De Locht. Hij zingt dan bijvoorbeeld liedjes bij voorwerpen uit het
museum, zoals ‘het paardenhoofdstel
aan de muur’ en ‘in een rijtuigje’. Het
optreden begint om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Kunst in
de Rozenhof Lottum
Het beeldhouwwerk van Riny
van der Vorst uit Oploo wordt vanaf
zondag 7 augustus tentoongesteld
in de Rozentuin van de Rozenhof in
Lottum. De opening van de expositie
is om 11.30 uur.
Riny van der Vorst werkt als kunstenaar met diverse vormen en richt
zich helemaal op harmonie. Deze harmonie wordt vaak versterkt door het
gebruik van wisselende materialen in
de kunstwerken. De materiaalkeuze,
zoals diverse soorten steen, hout en
metaal, vormt bijeen gevoegd een
eigen aard en identiteit.
Voor Riny is steen het ultieme
medium om zijn verbeeldingskracht

vorm te geven. De structuur, kleur
en vorm van steen zijn al jaren zijn
inspiratie. “Steen is hard en onverbiddelijk en tegelijkertijd zo gracieus”,
zegt hij hierover.
Clemens Weijmans, beeldend
vormgever uit Overloon en lid van
de commissie van de Dr. Peelen
Cultuurprijs, leidt de kunstenaar in en
opent de expositie. De opening wordt
muzikaal omlijst door soliste Truus
van de Kroonenberg uit Arcen. Zij
wordt op de piano begeleid door Theo
Hes uit Maashees, één van de weinige Nederlandse orgelconcertanten.
De expositie loopt van 7 tot en met
28 augustus en is vrij toegankelijk.

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

OCCASIONS
Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Ford Fiesta 1.3 16V Futura xl
Kia Sorento 3.3 V6 Adventure 4WD Aut
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Opel Vectra 1.9CDTi Executive stationwagon 150pk
Peugeot 206 1.1 XR
Peugeot 207 Sublime 1.6 HDiF 16V 90pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Toyota RAV4 2.0 D4-D Linea Sol 4WD
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder

2007
2006
2008
2008
2003
2004
2001
2008
2001
2002
1978
2008
2008
2000
2008
1990
2003

98783 Km.
180176 Km.
33944 Km.
28455 Km.
117286 Km.
124072 Km.
83222 Km.
83654 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
81945 Km.
172461 Km.
125930 Km.
175698 Km.
180222 Km.
184710 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
LPG-G3
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine

€ 27.950
€ 11.950
€ 8.750
€ 19.950
€ 9.950
€ 12.950
€ 5.950
€ 18.750
€ 29.850
€ 12.950
€ 12.500
€ 17.500
€ 15.950
€ 2.950
€ 8.500
€ 24.750
€ 7.950

2005
2004
2002
2004
2004
2006
2010
2001
2004
2001
2002
2008
2009
2005

189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
69823 Km.
111770 Km.
41985 Km.
129503 Km.
172160 Km.
210410 Km.
338328 Km.
164404 Km.
32945 Km.
200135 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 5.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 15.900
€ 31.750
€ 8.950
€ 35.000
€ 7.950
€ 5.950
€ 18.950
€ 12.500
€ 22.750

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

Maak je eigen
placemat
Museum de Kantfabriek organiseert als vakantieactiviteit voor
kinderen het maken van placemats. Deze kinderactiviteit sluit aan bij de
huidige expositie van het museum, ‘het tafelkleed vertelt’.
De activiteit vindt plaats op
woensdag 10, 17 en 24 augustus in het atelier van Museum de
Kantfabriek. Kinderen vanaf 8 jaar
kunnen hun eigen placemats vervaardigen. Hiervoor kunnen ze allerlei
materialen gebruiken, zoals stoffen,
naald en draad, verf en lijm.
Ook staan er enkele punchmachines klaar, die zeker de aandacht van
de kinderen zullen trekken. Punchen
is met een machine zonder garen en
met naalden met weerhaken allerlei

verschillende materialen aan elkaar
maken. Kinderen kunnen hun fantasie
de vrije loop laten bij de creatie van
hun eigen placemats.
De ouders kunnen in de tussentijd
de expositie ‘het tafelkleed vertelt’
bekijken of in de kantine genieten
van een heerlijk kopje koffie of thee.
Aanmelden voor de kinderactiviteit is niet nodig. Deelnemer kost
3 euro per kind.
Voor meer informatie zie
www.museumdekantfabriek.nl

“ Lingua Classica”

organiseert vanaf begin
oktober 2011 in Sevenum :
* Cursussen Griekse en
Latijnse taal en cultuur
voor volwassenen.
* Hulplessen Grieks en Latijn
voor scholieren.
* Studiereizen naar
Griekenland en Rome.
Open huis op zaterdag
10 september van
13.00 uur-15.00 uur
Horsterweg 10 te Sevenum
Voor meer informatie :
www.linguaclassica.nl
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Avondvierdaagse
door natuurgebieden
IVN De Maasdorpen organiseert tussen maandag 8 en donderdag 11 augustus vier zomeravondwandelingen
onder begeleiding van een natuurgids. De wandelingen zullen door vier mooie natuurgebieden in de gemeente
Horst aan de Maas leiden.

Iedere wandeling begint ‘s avonds
om 18.30 uur. Op maandag gaat de route
door Mariapeel. Het startpunt is dan
aan het einde van de Zwarte Plakweg in
America. Op dinsdag 9 augustus leidt de
wandeling naar ’t Ham. Deze route biedt
volop afwisseling, van natte beekdal
gaat de route naar de droge stuifzanden.
De parkeerplaats aan de Hesselenweg

in Horst is de startplek. Woensdag is de
blokhut van Jong Nederland in Sevenum
het vertrekpunt. De wandeling gaat door
de Heesbeemden, dat een authentiek en
kleinschalig landschap is. Op de laatste
dag wordt de vierdaagse afgesloten
in het Schuitwater. Vertrekpunt op die
dag is de Theetuin De Roode Vennen
in Broekhuizen. De wandelingen duren

ongeveer anderhalf tot twee uur. Er
wordt gewandeld in zo klein mogelijke
groepen, zodat er volop genoten kan
worden van de rust en de natuur. Ook
bij regen gaan de wandelingen gewoon
door. Mocht er noodweer verwacht
worden, kijk dan op
www.ivn.nl/maasdorpen voor meer
informatie.
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Zomertour Pigtail
De classic-rockformatie Pigtail uit Horst aan de Maas gaat in augustus
op zomertour. Na de bouwvakvakantie beginnen ze hun tour in
Vierlingsbeek.

Twee weken later zijn ze te
vinden in onze gemeente. Op vrijdag
19 augustus is de band te vinden in
Kronenberg, waar ze op het podium
van het Zomerfeest zullen staan.
De tour wordt afgesloten op zaterdag 20 augustus met een optreden
op het Wilhelminaplein tijdens de
Harmoniefeesten in Horst.
Deze reeks optredens is voor de
band extra bijzonder omdat het de
laatste keer is dat ze in de vertrouw-

de bezetting op het podium staan.
Gitarist en zanger John Minten gaat
de band eind van het jaar verlaten.
De band zoekt nog invulling voor de ontstane vacature.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de band via www.
pigtailband.nl of door de bandleden
bij de optredens aan te spreken.
Op de website staan ook foto’s en
video’s en informatie over boekingen
en contact.

Fruitbedrijf Cremers
Langstraat 32
5863 BG Blitterswijck
Tel.: 0478-531290
Tel.winkel: 0478-531201
Fruit van eigen boerderij.
Milieubewust geteeld (M.B.T.) Fruit!

Wij beginnen op dinsdag 9 augustus
met de verkoop van appels.
OOK VERKOOP VAN GROENTE /AARDAPPELEN /
EIEREN / VRUCHTENSAP
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag
zondag en maandag
middagpauze op zaterdag:

van 15.00 tot 18.00 uur
van 10.00 tot 16.00 uur
gesloten
van 12.00 tot 13.00 uur

RAY-BAN ZONNEBRILACTIE 2011 BIJ
RON KRUYTZER OPTIEK & OPTOMETRIE
Ron Kruytzer feliciteert
de heer Tom Hesen uit
Grubbenvorst.
Hij is de gelukkige winnaar
geworden van een exclusieve
Ray-Ban Weber BBQ.

kerkstraat 1 - horst - tel. 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl
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Open podium Melderslo in aantocht
De Kennedymarsfeesten in Melderslo kennen sinds enkele jaren een
extra evenement: het open podium. Tijdens deze avond kunnen alle
talenten uit de omgeving zich laten zien of horen aan het publiek in de tent
in het centrum van Melderslo.
Nard Seuren en Wim Heldens
organiseren al een aantal jaren dit
open podium. Wim: “De tent voor de
Kennedymarsfeesten staat er altijd al
op vrijdag. Dan houdt muziekvereniging
Eendracht de jaarlijkse rommelmarkt en
daarna een dienstenveiling. Tot vijf jaar
terug was er ’s avonds niets meer te
beleven, maar de tent stond er wel.”
“We wilden iets doen met Melders
talent, en de ruimte en tijd die we
daarvoor op de vrijdag hadden daarvoor inzetten. Het was eerst de bedoeling dat we allerlei soorten talenten,
bands, solisten, dans en andere acts
zouden hebben. Nu is het vooral een
band-avond”, aldus Wim.

We wilden iets doen
met Melders talent
Nard: “Iets wat we misschien nog
willen veranderen is dus de diversiteit
van de optredens. De bedoeling van
de avond was eigenlijk ‘Melderse got
talent’, maar bandjes uit de hele regio
is ook leuk. We hebben wel al eens
een vocalgroup en kleine zanggroepjes
gehad.”
Wim: “Solisten blijven altijd wel-

kom, maar we willen niet concurreren
met het solistenconcours. Als iemand
een optreden met zijn viool wil geven:
be my guest! Er zijn nog genoeg individualisten die op hun zolderkamertje
muziek zitten te maken: die talenten
willen we ook.”

Dit jaar doen er
vier bands en een
zanggroepje mee
De eerste twee jaren zorgde de
muziekvereniging zelf voor de muziekinstallatie, maar nu kan er gebruik
gemaakt worden van een professionele
geluidsset. “We willen het voor de artiesten zo aantrekkelijk mogelijk maken
om op te treden. Niet alleen staan ze
op het podium met professioneel geluidsmateriaal, ze krijgen ook nog een
minidisc van het optreden”, zegt Wim.
Dit jaar doen er vier bands en een
zanggroepje mee: Brutal Acid, Les Trois,
S.Y.L., Otherwise en Yellow. Volgens
Nard is dit ook wel het maximale aantal deelnemers. ”De avond duurt van
21.00 tot 01.00 uur, dus dat is vrij krap.
Het eerste jaar hadden we zeven ar-

tiesten, toen kregen we het toch even
warm. We hebben ons schema met de
kookwekker bij moeten houden.”
Wim: “We willen een doorstroom
creëren voor beginnende bands, ze

kunnen hier voor een groot publiek
optreden. De avond is nu al een aantal
jaren een succes en wie weet groeit het
ooit uit tot een los groot evenement.”
Het open podium van de

Kennedymarsfeesten vindt vrijdag
19 augustus plaats in de tent op de
Lochtstraat in Melderslo.
Meer informatie:
www.openpodiummelderslo.hyves.nl

Medische zorg
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

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Zomeravondvierdaagse
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Lottum

Kerkdiensten

Accordeon- en harmonicafestival
zo 7 augustus 13.00 – 18.00
Locatie: café-zaal D’n Hook

Vakantierooster

Melderslo

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.

Optreden Math Craenmehr
zo 7 augustus
Locatie: museum De Locht

ma 8 t/m do 11 augustus
18.30 uur
Locatie: America, Horst,
Sevenum en Broekhuizen

Meterik

Longa Night

zondag

di 9 augustus
Locatie: Paardenmelkerij ’t Voske

za 6 augustus 22.00 uur
Locatie: Café De Lange

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

zondag

Midzomeravond

Broekhuizenvorst

zo 7 augustus 14.00 – 16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske

za 6 augustus 19.00 – 23.00 uur
Locatie: Attractiepark Toverland

zaterdag

Zomermarkt – Streekmarkt

Vakantiemarkt

di 9 augustus 09.00 – 12.00 uur
Locatie: centrum

zo 7 augustus 10.00 – 17.00 uur
Locatie: recreatiepark De Schatberg

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

Bijenculinair

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
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

Tandarts
Spoedgevallendienst
5 t/m 11 augustus
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

19.15

zondag

v.a. 25,00 Pantalons / rokken
v.a. 15,00 Shirts / blouses
v.a. 10,00 Vesten en truien
Topjes
de koffie staat klaar!

v.a. 10,00
v.a. 7,50
v.a. 7,50
v.a. 5,00
Actie is geldig vanaf
maandag 1 augustus

Openingstijden:
Maandag
Di. t/m do.
Vrijdag
Zaterdag

Spoorstraat 1 Tienray • 0478-691271

13.30-18.00 uur
9.30-18.00 uur
9.30-21.00 uur
9.30-17.00 uur

A73 richting Venray-Venlo, afslag 10 Horst-Noord/Tienray

09.45

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

kortingen tot wel 70%
Jacks
Blazers
Bermuda’s

Heilige mis

Hegelsom

ALLES opnieuw afgeprijsd!
Nu spotgoedkoop, kom snel, want weg is pech

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
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

PaasBrunch in de Plaggenhut-Smelentos.
Voorafgaand een wandeling in de Maria Peel,
voor de kinderen eieren schilderen
Tijdens de zomermaanden solextochten
Bij inlevering
vangewenst.
deze bon
Reserveren
2 uur voor € 20.00 p.p.
Verhuur van tandems en huifkartochten.

Tevens uw lokatie voor bruiloften en partijen.

Reserveren gewenst.

Frank en Marianne van Lamoen, Lavendellaan 54, 5766 PP Griendtsveen
Frank en Maria nne van Lamoen
0493-529596 www.deplaggenhut.nl

0493-529596
www.deplaggenhut.nl

Ontvang
een gratis ijsje!

Doe mee met de Zomerspaarweken

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
donderdag

vervalt
Rozenkrans

17.45

Meterik
zaterdag

vervalt

Swolgen
zondag
dinsdag

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
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
zaterdag
woensdag

Rehoboth

112

zondag

Brand, ongeval of misdrijf

T

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst

Verloskundige zorg

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

Griendtsveen

Huisartsenpost
Venlo

10.00

Broekhuizen

zondag
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

Heilige mis

Sevenum

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

America

Huifkartocht voor mensen
met een beperking

Horst

www.modehuiscruysberg.nl

Huisarts en apotheek

04
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Meer informatie:
www.rabobank.nl/maashorst

maandag
woensdag

24

nieuws
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Van huis uit
voordelig
Uw website voor de beste aanbiedingen in 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

