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Joepie’s Droomwereld
Het einde van de zomervakantie nadert. Maar voor
ruim 300 kinderen in Sevenum is de vakantie nog in
volle gang. Op het Joepieterrein startte afgelopen
maandag de week van Kinder Vakantie Werk.

Uit volle borst zingen de kinderen
èn ouders het Joepie-lied mee tijdens
de openingsceremonie van de KVWweek 2011 in Sevenum. Het terrein aan

de Molenberg is voor deze week omgedoopt tot Joepie’s Droomwereld. Goed
voorbereid op het herfstachtige zomerweer staan de kinderen te popelen

Geen gezamenlijke kermis
Het voortbestaan van de kermis in Broekhuizenvorst heeft geen prioriteit bij de dorpsraad Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Het is niet duidelijk of
de kermis in Broekhuizenvorst in juli volgend jaar doorgaat. De kermis in Broekhuizen is echter al jaren succesvol. Een gezamenlijke kermis organiseren
lijkt een logische stap, maar voorlopig ziet het er daar nog niet naar uit.
Voorzitter Nick Knelissen van
de Kermiscommissie Broekhuizen
(KCB) legt uit waarom de kermis van
Broekhuizen goed scoort. “Wij hebben
al vijftien jaar een kermiscommissie
die vrij actief is en we proberen altijd
een publiekstrekker naar Broekhuizen
te halen. Maar het succes wordt vooral
bepaald door de unieke ligging dichtbij
de Maas. Toeristen die met de veerpont naar Broekhuizen komen, worden
door de extra attracties bij de loswal
nieuwsgierig en komen een kijkje
nemen. Zo hebben we voor dit jaar
weer een kraan van honderd meter

hoogte aangetrokken waarmee bezoekers over de Maas kunnen tokkelen. De
tokkelaars hangen daarbij in een tuigje
en via een kabel zeilen ze dan naar de
overkant. Een attractie die publiek trekt
van heinde en verre”, zegt Knelissen. De
voorzitter vervolgt: “In Broekhuizen hebben we terrasjes met een uitkijk over
de Maas en er vinden diverse optredens
plaats. Er wordt alleen op zaterdagavond
entree geheven wanneer rock&roll-band
30 EuroLive optreedt. Bij het optreden
van Dries Roelvink een dag later, is de
toegang gratis. Om ook bij slecht weer
van alle optredens te kunnen genieten

komt er een grote tent op tien meter
van de Maas. Allemaal zaken die wij als
KCB hebben geregeld om een bezoekje
aan de kermis te stimuleren”, aldus
Knelissen.
Wiel van Lin, mede-eigenaar van
eetcafé-zaal ‘t Dörp in Broekhuizenvorst
is niet gecharmeerd van de uitlatingen
van de dorpsraad. “Het bericht in de
krant dat de kermis in Broekhuizenvorst
geen prioriteit geniet valt niet goed.
We zullen de dorpsraad dan ook om
opheldering vragen. Ook vind ik dat
de gemeente in het kader van de
leefbaarheid in de kleine kernen er

alles aan moet doen om de kermis in
Broekhuizenvorst te behouden.
Als horecaondernemer zullen wij
inwoners benaderen of zij een soort
kermiscommissie Broekhuizenvorst
willen opzetten. Daarbij zullen we
zeker in overleg treden met de KCB
in Broekhuizen. Maar een gezamenlijke kermis organiseren, daar geloof
ik niet in. Zowel Broekhuizen alsook
Broekhuizenvorst zijn twee aparte gemeenschappen. We moeten proberen
het beste van elkaars gemeenschappen te gebruiken met behoud van
ieders eigen identiteit”, aldus Van Lin.

om aan de slag te gaan. Verdeeld over
verschillende leeftijdsgroepen mogen
de kinderen zelf hutten bouwen.
Lees verder op pagina 02
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Joepie’s
Droomwereld
Vervolg voorpagina
Vanaf een grote stapel met pallets,
bonenpalen, boomstronken en grote
en kleine stukken hout slepen de jonge
doe-het-zelvers het materiaal naar
de bouwplaats. Vanuit verschillende
tenten wordt door de vrijwilligers van
KVW gereedschap, verf en bevestigingsmateriaal uitgedeeld. Fanatiek bouwen
vaders en moeders mee aan de hut,
die gedurende de Joepieweek als
uitvalsbasis dient voor de verschillende
activiteiten.
De vrijwilligers van KVW Sevenum
stellen ook dit jaar weer alles in het
werk om van de Joepieweek een succes
te maken. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, waarbij natuurlijk de
overnachting op het terrein van Joepies
Droomwereld voor veel kinderen het
spannende hoogtepunt vormt.
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Online eten bestellen steeds populairder
De populariteit neemt toe om eten online te bestellen en te laten bezorgen. Dat bleek uit één van de resultaten van het eerste grootschalige
onderzoek naar de Nederlandse bezorg- en afhaalmarkt van Thuisbezorgd.nl Het onderzoek werd uitgevoerd door Trendbox, een onderzoeksbureau dat
zich onder andere bezighoudt met de houding en het gedrag van de Nederlander. Het onderzoek vond plaats onder 1.587 hoofdkostwinners of partners
daarvan in Nederland.
Uit het onderzoek blijkt dat
vooral jongeren steeds vaker online
in plaats van telefonisch bestellen.
Zo geeft een op de drie jongeren aan
wel eens eten online te hebben besteld. Zij gaan voor de pizza, terwijl
ouderen vaker voor de Aziatische
keuken kiezen. Vooral vrouwen
bestellen online eten en bepalen
wat er op tafel komt. Waar de man
over het algemeen voor Chinees
eten kiest, bestelt de vrouw liever
een pizza. De redenen om online te
bestellen lopen uiteen van geen zin
om te koken (49 procent) tot onverwacht laat thuis komen (35 procent).

Ook de weersomstandigheden spelen
een belangrijke rol. Bij donker en grijs
weer wordt er namelijk meer besteld
dan bij helder en zonnig weer.

Handig en best snel
In de stedelijke gebieden is het
online bestellen al een waar fenomeen, maar in de minder verstedelijkte gebieden wordt er nog gewoon
besteld via de telefoon of per fax. Een
medewerkster van Bufkes in Horst
vertelt: “We nemen onze bestellingen
op per telefoon of fax, zoals de meeste
bedrijven in de voedselbranche in deze
regio dat doen, maar misschien komt

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

zoekt per omgaande een gemotiveerde collega,
die ons team komt versterken.
Ben jij :
• Een gemotiveerd iemand die van aanpakken weet.
• Iemand die affiniteit met hovenier of stratenmakerwerk heeft.
• Iemand die klantvriendelijk en collegiaal is.
Dan hebben wij:
• Een salaris conform CAO.
• Een mooie werkplek voor jou, waar vele mogelijkheden tot ontplooiing zijn.
Sollicitaties met cv graag richten naar: info@tuin-bestrating.nl

Horst aan de Maas • www.tuin-bestrating.nl

daar in de toekomst verandering in.
Dat weet ik nog niet. Dat ligt eraan
wat ze hiernaast bij bakkerij Derix
beslissen. Zij bepalen namelijk wat er
hier bij Bufkes gebeurt.”
Bij Kwalitaria ’t Hukske is het wel
mogelijk om online te bestellen. Toch
moeten jongeren en ouderen in Horst
en omstreken daarna de fiets op om
hun bestelling af te halen, want bezorgen doen ze niet voor particulieren.
De jongeren in Horst hebben hier wat
op bedacht. “We bellen gewoon de
shoarmatent, die komt ons wel eten
brengen”, aldus Frank Arts. Vooral in
het weekend wordt er in Horst veel

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Het lijkt erop dat de bewoners
van Horst aan de Maas het nog niet
zo nodig vinden om online te bestellen. “Alles gaat nog prima met de
telefoon”, aldus de medewerkster
van Bufkes in Horst.

Een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden
op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval op een filiaal
van Jan Linders die enkele weken geleden plaatsvond in Grubbenvorst, zo
meldt een politiewoordvoerder.
Na een uitgebreide zoekactie wist
de politie op 12 juli, de dag van de
overval, al twee verdachten aan te houden. De derde wist te vluchten en is nu
alsnog aangehouden.
Het vermoeden ontstond dat de
verdachte in Duitsland verbleef en
daarom werd de hulp van de Duitse politie ingeroepen. Afgelopen week werd
de verdachte in Dortmund getraceerd

en aangehouden. Hij wordt uitgeleverd
aan Nederland.
De drie mannen bedreigden het
personeel van het filiaal van Jan Linders
om 07.00 uur met een vuurwapen. Ze
gingen er in een groene Ford Escort
met het geld vandoor. Niemand raakte
gewond. Bij de actie naar de overvallers waren zo’n veertig agenten en een
surveillancehond betrokken.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

We bellen gewoon
de shoarmatent

Derde verdachte
aangehouden
overval supermarkt
Grubbenvorst

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

besteld via de telefoon bij Hart van
Horst. De jongeren kunnen gewoon
blijven genieten van hun pilsje in de
keet terwijl de bezorger hun bestelling aflevert. “Handig en best snel”,
aldus Frank.

●

●

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

06-22605746

●

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

Blitterswijck

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

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.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Tennis- en badmintonbanen
te huur voor komend
winterseizoen, ook nog
enkele gunstige uren!!
De Kruisweide • Markt 28
5975 AN Sevenum • 077-4670901

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600
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Zagen, snoeien en
schilderen bij kasteel
De Borggraaf
Rond kasteel De Borggraaf in Lottum zijn van 6 tot en met 13 augustus vrijwilligers van de stichting Vobula
actief. Vobula staat voor vrijwillig onderhoud van buitenplaatsen en landschappen. De vrijwilligers zijn afkomstig
vanuit heel Nederland en spenderen een deel van hun vakantie aan onderhoudswerkzaamheden rond het kasteel.
Een van hen is de 60-jarige Roel van Houten uit Arnhem. Roel is blind en komt al sinds 1991 naar Lottum om als
vrijwilliger mee te helpen bij het Lottumse kasteel.

Quark bolletjes
Een lekker
tussendoortje
op de fiets

HORST • MAASBREE

Het weiland met de tenten bij kasteel De Borggraaf vormt het basiskamp
van de vrijwilligers. De mannen, vrouwen en ook kinderen werken dagelijks
van 08.00 uur ’s morgens tot 13.00 uur
’s middags. De rest van de dag mogen
ze invullen naar eigen wens.
Vrijwilliger Roel van Houten mag
dan wel blind zijn, het weerhoudt hem
er niet van om allerlei klusjes te verrichten. “Je kunt me alles laten doen
van zagen onder begeleiding, tot het
alleen schoonmaken van een sloot.
Machines gebruiken we niet, alles is
handwerk”, zegt hij. De Arnhemmer
neemt al twintig jaar deel aan de
kampweken van stichting Vobula. Dit
jaar is hij samen met zijn vriendin
Corrie van der Sar in Lottum die net als
Roel ook blind is.
Van Houten zegt over een soort

fotografisch geheugen te beschikken.
“Ik maak als het ware een afbeelding
in mijn hoofd van waar ik ben en kan
dan vrij nauwkeurig aangeven waar
wat staat’, zegt hij.

mits het maar handwerk is”, aldus
Rheiter. Onder de deelnemers aan
de kampweek bevinden zich doctoren, huismoeders en managers. Een
gemêleerd gezelschap van mensen die
veel plezier beleven aan het werken in
de natuur.

Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer

Zwaardere klussen
het eerst

Machines zijn taboe

De vrijwilligers worden bijgestaan door enkele begeleiders. In
samenspraak met de eigenaar van het
kasteel worden de werkzaamheden
bepaald. Begeleider Bert Rheiter uit
Velden: “Ik bezoek enkele maanden
voor de kampweek de kasteeleigenaar
en bespreek met hem wat we doen. Zo
hebben we begin deze week een dode
boom verwijderd, een steiger afgebroken bij de gracht en een houten
hekwerk geschilderd. We doen alles

Mede-eigenaar en bewoner van
het kasteel is Ivo van de Voordt (68).
Hij is blij met de hulp van stichtingB02217_Wingerd_Adv104x48.indd
Vobula. “Ik ben niet meer de jongste
en sommige onderhoudswerkzaamheden op en rond het kasteel kan ik
niet in mijn eentje”, aldus Ivo. Met
nog een paar dagen te gaan krijgen
de wat zwaardere klussen voorrang.
Zaterdagmiddag 13 augustus wordt het
kampentent opgebroken en keert de
rust weder bij het kasteel.

T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl
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Plantenkwekerij De Kemp BV is een
14-06-2011
bedrijf dat gespecialiseerd is in de
vermeerdering en opkweek van
aardbei- en aspergeplanten en
opkweek van vruchtboomonderstammen. Onze producten worden
afgezet in binnen- en buitenland.

Ervaren tractor chauffeur (m/v)
(fulltime)

Harmoniefeesten 2011

Tot jouw taken behoren: plannen en uitvoeren van grondbewerking
van de diverse percelen, ondersteuning van de afdeling gewasbescherming en de afdeling technische dienst bij het onderhoud aan tractoren
en machines.

De Harmoniefeesten in het centrum van Horst staan ook dit jaar weer op het programma. Zoals elk jaar is dit
evenement de afsluiter van de grote vakantie. Het gevarieerde programma start op vrijdag 19 augustus en sluit
zondag 21 augustus af met een optreden van de Surphonics.

Wij zoeken een collega: met rijbewijs B, met spuitlicentie 1,
die zelfstandig reparaties aan tractoren en machines kan uitvoeren,
met flexibele instelling, die direct beschikbaar is. Heftruckcertificaat
is een pre.

Vrijdag beginnen de
Harmoniefeesten om 16.00 uur met
de Allemansmèrt. Op deze gevarieerde braderie staan ongeveer 100
kramen. Bezoekers kunnen hier naar
hartenlust snuffelen tussen allerlei
curiosa, brocante, snuisterijen en andere hebbedingetjes. Vanaf 20.30 uur
is er muziek op het grote podium.
Epic Fail uit Horst opent het muzikale
weekend. Om 22.00 uur betreedt de
Zuid-Limburgse coverband Hot Fudge
het podium.

De avond van muziek, dans, en
nog meer muziek is op zaterdag 20
augustus. Om 20.30 uur speelt Horster
rockcoverband Otherwise. Om 22.00
uur staat Pigtail op het podium.
Zondagochtend beginnen de
feesten vroeg. Om 09.00 uur start
de kindermarkt. Dit jaar is het een
bijzondere editie, de kindermarkt
bestaat 35 jaar. Om 10.00 uur start het
open podium, georganiseerd door de
Stichting Vrienden van de Koninklijke
Harmonie van Horst.

Dit podium bevindt zich op het
Wilhelminaplein, bij het feestelijk
ingerichte harmonieterras. Op dit
terras wordt eigen gebakken vlaai
verkocht.
De muziekmiddag voor de ‘oudere jeugd’ is op zondag 21 augustus. Om 14.00 uur speelt de Horster
formatie Prediliction, een van de
oudste beatbands in Limburg. Zij worden om 16.00 uur opgevolgd door
The Surphonics, een Noord-Hollandse
jaren 60 popgroep.

Wij bieden: een afwisselende en uitdagende functie binnen een gezond
en internationaal opererend bedrijf. Bij het uitoefenen van jouw functie
kun je rekenen op een goede begeleiding en ondersteuning van jouw
collega’s. Ook bieden wij een marktconform salaris met een prima pakket
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV per post of per e-mail aan
Plantenkwekerij De Kemp BV, t.a.v. Dhr. F. op het Veld, Kempweg 15,
5964 ND Meterik of e-mail: f.ophetveld@dekemp.nl
Voor aanvullende informatie zie onze website: www.dekemp.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

09:18:03
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Kienen en picknick KBO
KBO Horst hervat woensdag 17 augustus het kienseizoen en organiseert dinsdag 30 augustus een picknick.
Het kienen vindt niet meer in de
Toeter plaats, maar in de grote zaal
van ’t Gasthoes.
Lei Wijnhoven van KBO Horst:
“Het zal wel even wennen zijn, maar
we hopen dat iedereen weer snel een
vertrouwd plekje vindt. De aan-

vangstijd en andere zaken veranderen
namelijk niet.” Mensen die moeilijk
ter been zijn of komen met een rollator of scootmobiel, kunnen gebruik
maken van de artiesteningang aan de
parkeerzijde.
De picknick van dinsdag 30 au-

Website ontwerpen
Hallo, ik ben op zoek naar iemand die
mij wil helpen met het opzetten van een
website t.b.v. mijn wereldreis per fiets.
Gr Sjaak Sturme Stoktstraat 62,
5961 TN HORST m. 06-51618507
sjaak.oet.7um@xs4all.nl

Op de Boomshof geboare,
genne groëte boëm gewoare.
Heej deej gewoën zien werk
mood halde doa i waas ie sterk.

Gerrit Spreeuwenberg
echtgenoot van

Annie Spreeuwenberg-Vullings †
*2 augustus 1932
Melderse

† 8 augustus 2011

Ger en Wilma Spreeuwenberg-Heesen
Lisa en John
Peter, Erik, Gé, Niek

Ottersum

Henny Spreeuwenberg †

Melderse

Frank en Maria Spreeuwenberg-Wijnen
Lotte, Hilde, Lennart

Hôrs

Stefan en Karin Spreeuwenberg-Haegens
Daphne

Kerkrade

Marjo Spreeuwenberg
Cas, Nic, Job †

Melderse

Jolanda Spreeuwenberg en John Willemsen

Linders naaiatelier
Voor het vermaken en verstellen van
leer, kleding en gordijnen, ook maken
we nieuwe producten, zoals kussens,
bekleding babykamer enz.
Linders naaiatelier, Kempweg 18,
Meterik tel. 077-3987736.

Weej halde en oavendwake op donderdaag
11 augustus um 19.00 oor in de Melderse kerk.
Op vriedaag 12 augustus wurt ôzze pap um 10.30 oor gecremeerd
in ut crematorium aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 in Blerick.
Ôzze pap is thoes woa geej afscheid kunt neme op woensdaag
en donderdaag van 14.00 tot 17.00 oor.
In plaats van bloome wil ôzze pap gèr un beejdrage vur
de kankerbestrijding. Kollekte busse zien aanwezig.

Te Koop: Altra damesfiets, in goede
staat. 3 versnellingen met terugtraprem, 28 inch wielen met nooit lek
banden. Tel. 077 3983651

Boerengolf America
Boerengolven met familie, vrienden of
collega’s. Voor meer informatie kijk op
www.maria-hoeveamerica.nl
tel 0774641216/0636425780

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

Casselehof 8, 5962 CD Melderse

Te koop: koffieboeketjes en
zonnebloemen à € 2,-.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 4641380.

Woning Meerlo te koop
Halfvrijstaande woning te koop.
Instapklaar, ideaal voor starters. Nieuwe
keuken 2006, nieuwe badkamer 2009,
ruime slaapkamers, overdekt terras.
Garage van ruim 8 m lang. Vraag om
gratis brochure. Tel. 06 45 82 46 48.

Te koop: z.g.a.n. electrische damesfiets
“E-Trac”, 1 jaar oud, 7 versnellingen &
2 ondersteuningen. Vraagprijs € 700,-.
Bel 0630112186.

Henk Spreeuwenberg en Ellen Sokolova
Joey, Eddy

Hôrs

gustus vindt zoals altijd plaats in het
UVB- gebouw op de Dijkerheideweg
in Horst. De picknick is van 13.30 tot
17.30 uur. Inschrijven kan op donderdag 18 augustus in de refter van ’t
Gasthoes van 13.30 tot 14.30 uur. De
kosten bedragen 5 euro per persoon.

Geboren op
4 augustus 2011

AMY
Dochter en zusje van :
Frenk en Anja
Anouk en Meike
Vlasvenstraat 25
5962 AC Melderslo

Geboren

Mila

2 augustus 2011
Dochter van
Roel en Mariëlle
Surminski–Leijsten
Frans Woltersstraat 28
5961 DV Horst

Geboren

Jaden

Gerardus James Heckathorn
30 juli 2011
Zoon van trotse ouders
Robert en Karin Heckathorn
Pastoor Debijestraat 9
5963 AE Hegelsom

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

Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

PGB-er zoekt werk
Ik ben Marleen Goumans, 22 jaar, en
heb een SPH diploma. Hebt u kinderen
met PGB? Ik zou graag hun begeleider
zijn! Aan huis of bij u thuis. Mailen mag
altijd: m_goumans@hotmail.com
of bel: 0651467876.

Te koop dames- en herenfiets.
Merk Koga Myata. I.z.g.st. Prijs € 600,Tel: 4670937 of 06 25071530

Maandagochtend heb ik mijn bril verloren
in Horst. Wie heeft hem gevonden?
Tel 077-3982922.

Nu te huur bij STERVIDEOTHEEK
Venloseweg 2, Horst: The Mechanic Morning Glory - The Hole - Limitless Just Go With It - Last Night Big Momma’s House 3 - The Adjustment
Bureau - ACTIE: 2 dagfilms & 2 weekfilms voor € 10,00

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

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

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

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

www.theoarts.com

Tineke Seuren
gaan trouwen!
Locatie en tijd maandag
15 augustus 2011 om 15:00 uur
in het gemeentehuis te
Horst aan de Maas
ons adres: Broekweg 15a,
5961 JG te Horst

Geboren

DAAN

4 augustus 2011
Trotse ouders
Patrick Redeker &
Wendy van Middendorp
Steijvershorst 30
5976 PT Kronenberg

Op 20 augustus 2011 gaan
wij trouwen!
Vanaf 19.00 uur tot
20.30 uur houden wij
receptie in de zaal van café
‘de Lange’ in Horst.

Jolanda Weijs
&

Paul Welles

Grafmonumenten
en restauratie

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

en

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Heil gymnastiek Horst
Voorkomen van 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

Patrick Blom

Te Koop: Diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, komkommers,
paprika en tomaten. Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel 077 398 35 52

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

Scooter te koop! Type: CPI Aragon
Bouwjaar: 2008 km stand: 07297.7 km
kleur: grijs met zwarte lijnen eventueel
met bijpassende helm en wielslot.
Interesse of meer informatie:
bel 0610603085

Het bruidsboeket is geplukt
en de voorbereidingen gelukt.

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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Niet meer door de gleuf,
maar dippen
Het nieuwe pinnen is in Horst aan de Maas niet nieuw, maar gewend zijn de mensen nog niet. Pasjes die in het
apparaat achterblijven, of toch door de gleuf worden gehaald. Het is hoog tijd om het ‘pasjes dippen’ snel in te
burgeren.

Geldig van 11-08 t/m
17-08. OP=OP

Bij ‘ouderwets’ pinnen haalden
de mensen het pasje door de gleuf
van een pinautomaat, maar dat is nu
verleden tijd. Het nieuwe pinnen werkt
met de chip, die in de meeste pinpassen is geplaatst. De mensen met een
oude pinpas krijgen voor 1 januari 2012
een pinpas met chip, want vanaf die tijd
is het nergens meer mogelijk om op de
oude manier te pinnen.
De reacties in het centrum van Horst
verschillen. “ Het is wel even wennen,
de pas wordt vaker vergeten, maar dan
gaat er een piepje af, dus kunnen wij
de klanten nog waarschuwen”, aldus
Anne van den Beuken, die aan het werk
is bij bakkerij Broekmans. “Voor velen
nog raar en anders, maar iedereen zal
er uiteindelijk aan moeten wennen”,
aldus Loes Mestrum, verkoopster van
Broekenhoek in Horst. “Ik vind het nieuwe pinnen helemaal niets. Je kunt er
zoveel reclame bij hangen als je maar
wilt, maar je moet de mensen toch nog
allemaal uitleggen hoe het werkt.”
Buurvrouw Lisa Elbers van Past
schoenen denkt er heel anders over.
“Het valt allemaal wel mee. Je moet alleen de klanten even zeggen dat ze hun
pas er ook weer uithalen.”
Maar nog niet iedereen heeft ken-

10

t/m

23 augustus

GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

nis gemaakt met het nieuwe pinnen.
Bij Intertoys introduceren ze vanaf donderdag 4 augustus het nieuwe pinnen.
“We hebben lang moeten wachten en
nu wordt het even wennen”, aldus
bedrijfsleider Jeroen Spruijt. En
terwijl de ene er pas net kennis mee

maakt, heeft de andere winkelier
het nieuwe pinnen al gedag moeten
zeggen. “Wegens een storing bij het
nieuwe pinnen in een van onze filialen,
werken we nu weer allemaal met het
oude pinnen”, vertelt Jos van Lin van
Marskramer in Horst.

Makkelijk borstvoeding
geven in Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas geven steeds meer moeders gewoon borstvoeding. Toch is het nog steeds niet voor
iedereen vanzelfsprekend om borstvoeding buitenshuis te geven. Het Voedingscentrum geeft moeders een steuntje
in de rug door met stickers aan te geven op welke locaties moeders zeker welkom zijn met hun zuigeling. De sticker
is steeds meer te zien in Horst aan de Maas.
Borstvoeding geven is het meest
natuurlijke vervolg op een zwangerschap. Het krijgen van borstvoeding beschermt het kind de rest van zijn leven
voor allerlei ziekten en narigheid. Hoe
langer een kind borstvoeding krijgt,
hoe meer hij kan profiteren van die bescherming. De meeste moeders geven
dan ook met plezier borstvoeding. Waar
sommige moeders wel tegen opzien is
het voeden buitenshuis.
Baby’s zijn qua voeding in het eerste jaar nog moeilijk te voorspellen. Er
zit niet altijd evenveel tijd tussen twee
voedingen. Als je met je baby op pad
wil komt het dan ook regelmatig voor
dat hij/zij even gevoed moet worden.
Bij een iets oudere baby gaat dat ook
gemakkelijk, een stoel is vaak het
enige dat je nodig hebt, een glaasje
water voor je eigen dorst is altijd wel
prettig. Soms voelt het echter anders.
Zo af en toe vangt een voedende
moeder, tussen de goedkeurende blikken, ook een afkeurende blik of een
opmerking. Moeders kunnen daar erg
onzeker van worden.
Het Voedingscentrum speelt
hierop in met de campagne ’Voeden
Kan Hier’. Management en personeel
van winkels, attractieparken, musea,
cafés, restaurants, ijssalons en andere
openbare gelegenheden kunnen laten
weten dat ze het prima vinden als een

ssortiment
door het hele a

Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

(web)winkel voor

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

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Annelies met Jasper bij Terlago
voedende moeder even gaat zitten om
rustig te voldoen aan de behoeften van
haar kind. In Horst aan de Maas zijn al
veel locaties aangemeld. Ze zijn terug
te vinden op www.voedenkanhier.nl
en herkenbaar aan de sticker met het
logo. Op deze site kunt u ook uw eigen
bedrijf aanmelden.

Op 1 september inventariseert het
voedingscentrum hoeveel locaties in
Horst aan de Maas officieel borstvoedingsvriendelijk zijn.
De gemeente komt dan in aanmerking voor de officiële plaquette
’Borstvoedingsvriendelijke gemeente’
en maakt kans op een foto-expositie.

• Colitis
• Migraine
• Oorsuizing
• Afvallen
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Kortooms in een boek
Herman Frenken is verzamelaar
van boeken, artikelen en publicaties
van en over Toon Kortooms. In De
Morgenstond in Griendtsveen geeft
hij een voorzet op de presentatie van
zijn boek ‘Toon Kortooms, de auteur
en zijn werk’. Op zondag 14 augustus
wordt het boek in het Toon
Kortoomspark officieel gepresenteerd.

Wij werken voor jóu!
AB Limburg is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We
proberen je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij
gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling
en bieden je gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures bij AB Limburg. Op onze site www.ablimburg.nl/
banen vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere
banen en ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Medewerker Varkenshouderij
Voor een aantal relaties zijn wij op zoek naar een gemotiveerde
medewerker varkenshouderij. Je hebt ervaring in de varkenshouderij,
je kunt zelfstandig werken, en je bent gemotiveerd om goede
resultaten te behalen.
Wij bieden: Een gevarieerde functie, een vast contract bij
gebleken geschiktheid en uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Het betreft een full-time functie.

Bankdirecteur in ruste Herman
Frenken is zichtbaar tevreden met het
resultaat van zijn inspanningen. Met
een lichte twinkeling van trots in zijn
ogen slaat hij het eerste proefexemplaar
van ‘Toon Kortooms, de auteur en zijn
werk’ open. “Ik heb een jaar lang aan
dit boek gewerkt”, vertelt Frenken. “Het
boek is ontstaan uit de behoefte om
een zo’n compleet mogelijk overzicht
van het werk van Kortooms in boekvorm
uit te brengen. Ik ben zo’n tien jaar
geleden begonnen met het verzamelen
van de boeken van Kortooms en raakte
ondertussen aardig besmet met het
Kortooms-verzamelvirus. Vervolgens ben
ik mij meer gaan verdiepen in het werk
van de schrijver.”
Toon Kortooms is vooral bekend
als schrijver van boeken, waarin
de Peel centraal staat. Na een zeer
korte carrière als onderwijzer werd
Kortooms journalist. Hij werkte voor
Dagblad Oost Brabant en later voor het
tijdschrift Panorama. Hij schreef veel
korte verhalen en feuilletons en vertaalde bovendien veel verhalen in het
Nederlands. “Er bestaat echter twijfel
over de hoeveelheid artikelen, die hij
heeft geschreven. Een aantal artikelen in
Panorama is bijvoorbeeld ondertekend
met “T.” of “J.D.”, de laatste zou een afkorting kunnen zijn van zijn pseudoniem
Jan van Deurse. In mijn boek heb ik een
artikel gewijd aan deze twijfelgevallen.
Ik laat het aan de lezer om uit te maken
wat hij of zij met deze informatie doet.”
Toon Kortooms, de auteur en zijn

werk is een behoorlijk uitgebreid
boekwerk geworden. Verdeeld over drie
hoofdstukken en ruim 240 bladzijden
staan een korte biografie, een overzicht
van het complete werk van Kortooms en
een ‘in memoriam’ dat geheel in de stijl
van de schrijver eerbeToon is genoemd.
De eerste oplage van het boek is
beperkt tot een bescheiden 300 stuks.
“Ik hoef er niks aan te verdienen”,
vertelt Frenken. “Als ik de kosten er uit
heb ben ik al tevreden. Het ging mij er

vooral om een boek samen te stellen
dat bedoeld is als overzicht voor de liefhebbers van het werk van Kortooms.”
Zondag 14 augustus om 11.00 uur wordt
het boek Toon Kortooms, de auteur en
zijn werk gepresenteerd in het Toon
Kortoomspark.
“Een goede kennis van mij vroeg
onlangs nog: ‘Wie schrijft er nu een
boek over zijn eigen boekenverzameling?’ Tja, ik dus “, besluit Herman
Frenken lachend.

BeroepsBegeleidendeLeerweg (BBL)
Varkenshouderij
Voor een relatie zijn wij op zoek naar een BBL leerling Varkenshouderij.
Ervaring is niet vereist, maar je dient wel aantoonbare affiniteit met
de agrarische sector en de intensieve veehouderij in het bijzonder te
hebben.
Wij bieden een leerwerk traject, waarin je in 2 jaar tijd opgeleid wordt
tot Assistent Dierverzorger Varkenshouderij en tevens werkervaring
opdoet in de praktijk. Naast een gevarieerde functie bieden wij een
vast contract bij gebleken geschiktheid, en uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een full-time functie.

Medewerker Melkveehouderij
Voor een aantal relaties in de regio Noord-Limburg zijn wij op zoek
naar een medewerker melkveehouderij. Je werkzaamheden zijn
vooral het voeren en controleren van de koeien. Je hebt enige ervaring
in de melkveehouderij en kunt zelfstandig werken.
Wij bieden een zelfstandige en flexibele functie. Beloning conform
CAO dierhouderij. Het betreft een full-time en part-time functie.
Wil jij profiteren van het werk en de ondersteuning bij AB Limburg?
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar sevenum@ablimburg.nl.

www.ablimburg.nl

Grubbenvorsterweg 5, 5975 RA Sevenum. T 077 39 808 83

Abrupt einde accordeontreffen
in Lottum
Afgelopen zondagmiddag vond in café-zaal Den Hook in Lottum een accordeonfestival plaats. Zo’n
vijftien tot twintig accordeonisten uit heel Nederland namen deel aan de muzikale middag. De muzikale voorstelling vond halverwege de middag een abrupt einde nadat de 78-jarige Horster accordeonist
Jo Buddiger, tijdens zijn optreden hartproblemen kreeg. Buddiger werd per ambulance overgebracht
naar het ziekenhuis in Venlo. Over zijn gezondheidstoestand was woensdagmorgen nog niet veel te
zeggen. Jo Buddiger maakt deel uit van het Buddiger Trio dat deze middag organiseerde.
Op de foto: de jongste en oudste deelnemer aan het accordeonfestival, Vinnie Vermeulen (17)
uit Meterik en Doris Trum (88) uit Den Bosch.
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Ondanks groei Vershuys.com toch in problemen

Managementteam werkt
aan snelle doorstart
Eind vorige week ontvingen alle klanten en leveranciers van Vershuys.com de mededeling dat het bedrijf al haar
activiteiten voorlopig staakt. Middels een nieuwsbrief liet de directie weten dat er geen bestellingen van verse
producten via internet meer besteld konden worden.

3 september
MOSSELAVOND

4-gangen culinair genieten € 38,- met een kopje koffie na

tel: 047 869 23 56

www.eethuisbram.nl

Swolgen

N
AANBIEDZEINWGEEEK
VOOR DE

Pampa steak
Houthakker steak
Saté sapis

100 gram
100 gram
100 gram

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,95

Kant en klaar uit eigen keuken

Boeuff Bourginon

Rundvlees met een heerlijke saus
Parma ham (originale)

Smeerleverworstje

Nieuwe investeerders
gezocht
Het in Sevenum gevestigde bedrijf
startte in november 2009 met de verkoop van verse groenten, fruit, vlees,
brood en allerlei streekproducten via
internet. In die korte tijd groeide het
klantenbestand naar zo’n drieduizend
vaste afnemers. Volgens commercieel
directeur Marwin Dekkers was ondanks
de flinke groei de thuisbezorging van
bestellingen nog niet volledig kos-

tendekkend. “Ik geloof heilig in het
concept van Verhuys.com. Het is een
andere, nieuwe manier van boodschappen doen dan de meeste mensen
gewend zijn. We lopen voorop in een
nieuwe vers-van-het-land gemaksgolf.
Dat heeft zijn tijd nodig en natuurlijk
ook gewenning. Deze vernieuwende
manier van boodschappen doen bij
Vershuys in combinatie met vers van
de bron was tot voor kort een onbewandeld pad. Soms kom je dan hobbels
tegen maar dat weerhoudt ons niet om
de ingeslagen weg te blijven volgen. En
we moeten vooral blijven luisteren naar
onze klanten”, zegt Dekkers.

Thuisbezorging
tijdelijk gestaakt
Ondanks het stopzetten van alle
activiteiten blijven klanten, leveranciers

en investeerders vertrouwen houden in
Vershuys.com. Gesprekken met nieuwe
investeerders lopen en zijn hoopgevend voor de nabije toekomst. Welke
investeerder zich heeft teruggetrokken
en met wie Vershuys als nieuwe geldschieter gesprekken voert kan Dekkers
nog niet zeggen. Wel verwacht hij dat
consumenten voor 1 september weer
verse producten kunnen bestellen via
internet die dan thuis worden afgeleverd. Naast de zoektocht naar nieuwe
investeerders wordt ook de interne
bedrijfsvoering aangepast. Of dit ook
consequenties heeft voor de driehoofdige directie kon Dekkers niet zeggen.
“Nogmaals, we werken hard aan een
doorstart en die komt er ook”, aldus de
commercieel directeur.
Verhuys.com heeft vijf personen in
vast dienstverband en tientallen medewerkers met een flexcontract.

Actiegroep Overlast Trafﬁc Port
gaat met deze situatie. Afgesproken
is dat alle informatie via onze groep
blijft lopen zodat wij door middel van
publicaties jullie op de hoogte houden
van verdere ontwikkelingen. Nog even
ter herinnering zijn er klachten over
de grondactiviteiten op Traffic Port dan
kunt u zich wenden tot de afdeling
handhaving gemeente Peel en Maas
in het weekend en na kantooruren
telefoonnummer 06 50 87 11 35.
Zijn er klachten over de vliegactiviteiten dan kunt u zich wenden
tot de Provinciale Milieuklachtenlijn,
telefoonnummer 043 361 70 70.
Namens actiegroep overlast
Traffic Port
Henk van der Horst
h.p.vanderhorst@online.nl

100 gram

€ 1,25

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

edrijf

Ontstoppingsb

24 uur service

Bij deze willen wij de omwonenden van Traffic Port informeren aangaande de voortgang van de door diverse
personen en families 85 in totaal ingediende bezwaarschriften.
airplanes) landen, de vliegactiviteiten
waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Na lang aandringen onzerzijds
hebben wij de verstrekte vergunningen
in handen gekregen en daarop staat
duidelijk vermeld dat de luchthaven
Traffic Port alleen bestemd is voor MLA,
alsmede naar hun aard en invloed op de
omgeving vergelijkbare lichte luchtvoertuigen.
Traffic Port mag ook worden gebruikt voor helikoptervluchten van de
politie of helikoptervluchten in opdracht
van de overheid in het kader van de
openbare orde of veiligheid. Dus ook
hier is Traffic Port wat betreft MLA‘s
diverse malen in de fout gegaan. In
september worden wij verder geïnformeerd hoe de provincie verder

100 gram

Italiaanse cordon bleu

I n g ezo n d en brief

Zoals wij u reeds meldden zijn er
volop besprekingen aangaande de
overlast op Traffic Port met diverse
overheden. Wij hebben duidelijk aangegeven dat de race- oftewel driftactiviteiten zoals die in het begin van het
jaar plaatsvonden niet kunnen op het
verkeerseducatiecentrum, omdat er
simpelweg geen verkeerssituaties zijn
waarmee men met auto’s van meer
dan 300 pk dwars door bochten moet
driften. Dit zijn race- of autosportactiviteiten die op daarvoor geschikte
circuits dienen plaats te vinden, circuits
die afgeschermd zijn met hoge geluidswallen zodat de verre omgeving
er geen hinder van heeft.
De klacht was dat er steeds zwaardere vliegtuigen dan MLA (micro light

100 gram

€ 1,75
€ 3,20
€ 0,50

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Marwin Dekkers heeft een rotsvast vertrouwen in het Vershuysconcept
Eén van de investeerders heeft zich
teruggetrokken, waardoor het bedrijf
niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. De thuisbezorging
van bestellingen werd gestaakt. Met de
komst van nieuwe investeerders hoopt
Vershuys binnen enkele weken een
doorstart te kunnen maken.

100 gram

- riool ontstoppen/reinigen
- riool camerainspectie
- riool rookinspectie
- reparatie/renovatie/aanleg
- voor bedrijf en particulier

Molenveldweg 4A
5953 KT Reuver
Tel. 077-4762443
06-46736634
www.stormservice.nl

COMPLETE BARBECUE

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

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

9
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VAKANTIE

Eropuit in onze gemeente

MiniHaven De Schatberg
Zes jaar geleden hees Martin Eurlings, oud-gedeputeerde met verantwoording voor toerisme, voor het eerst de
vlag van MiniHaven De Schatberg. Hiermee werd de minihaven met zes boten officieel geopend.

Zomerinterview

Ronald en José
van der Heijden
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker
of inwoner van Horst aan de Maas. Deze week: Ronald en José van der
Heijden uit Kilder (Gelderland). Zij staan met hun twee zoons van 14 en 16
jaar op camping De Schatberg.

“De jongens kunnen er lekker
vissen en wij kwamen om te fietsen. Dat kan hier heel goed in de
omgeving.” Ronald en José zijn al
naar Panningen gefietst en ze vertellen: “We zijn in bijna ieder kerkdorp
geweest dat bij Horst aan de Maas
hoort.” Ondertussen letten de jongens
op de honden, “die nog wel eens weglopen”, vertelt de jongste zoon Joery.
José moet er om lachen. “De honden
lopen alleen weg als de jongens erop
letten hoor.” Nu ze lekker zitten te eten
bij Chinees Indisch Restaurant ’Tin Sun’
in Horst letten de honden op zichzelf.
“Oh, die honden zullen zich nu wel
redden”, zegt Joery.
Acht jaar geleden hebben ze ook al
op camping De Schatberg gekampeerd.

“Toen zijn we naar Toverland geweest,
maar dat was toen nog maar een heel
klein attractiepark.” Misschien dat
ze er dit jaar ook nog naartoe gaan,
maar voor nu zijn de jongens tevreden
met een uitstapje naar de ijssalon.
Het belangrijkste voor de twee zoons
blijft toch het vissen. Ze kunnen hele
grote karpers vangen in de visvijver
die op de camping ligt, dus eropuit
hoeven ze niet. Ronald en José blijven
nog even genieten van het fietsen in
de mooie omgeving. “Vooral Horst is
erg mooi”, aldus Ronald. Ze hebben
alweer geboekt voor volgend jaar, zo
goed hebben ze het hier naar hun zin.
Over een week pakken ze hun koffers
weer, maar daar wordt nu nog even
niet aan gedacht.

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

Ernst Bours, eigenaar van de
minihaven, herinnert zich nog hoe het
idee voor de eerste minihaven van
Nederland ontstond. “Mijn kinderen hebben dit eigenlijk ontdekt in
Frankrijk, toen ze vijf en zeven jaar
oud waren”, vertelt hij terwijl hij over
zijn haven uitkijkt. “Ze kwamen op een
gegeven moment terug van de receptie
van de camping met een folder voor
een ‘port miniature’. “Pappa, kun je
hier ook zelf in varen?” vroegen ze. Wij
zijn toen gaan kijken, ik weet nog, dat
was in Cavalaire-sur-Mer, bij één van
de tachtig minihavens in Frankrijk. De
jaren daarna hebben we heel Frankrijk
doorgereden voor die bootjes.”
Na een aantal jaren op en neer
rijden kreeg Ernst een gouden ingeving.
“Ik dacht, waarom elke keer helemaal
daarheen? Ik kan de boten ook hierheen halen.” Ernst woont al zeventien
jaar in Roermond. Via via kwam hij bij
De Schatberg terecht. “Familie Hoppzak
zocht een alternatief voor de water-

fietsplek, dus dat kwam mooi uit. De
Nederlandse primeur was hier, zoals ’t
hoort in een waterrijke provincie.”
Met zijn studie pedagogiek op zak
vindt Ernst het belangrijk om kinderen
spelenderwijs te laten leren. “Ik noem
de haven ook edu-tainment, educatie en entertainment.” De kinderen
leren varen, sturen en remmen. Zij zijn
altijd de kapitein van het schip. “Zelfs
kinderen van twee jaar zijn de kapitein.
Pappa of mamma is slechts matroos”,
lacht Ernst.
Door een beroep te doen op de
zelfstandigheid van de kinderen leren
ze terwijl ze plezier maken. “En dan
kunnen ze een vaarbewijs verdienen.
Kinderen vanaf 9 jaar mogen dan zelfs
zonder ouders varen. Dit concept werkt
prima, heeft in Frankrijk ook al diverse
internationale prijzen gewonnen.”
De bootjes in de haven zijn vier
meter lang en 350 kilo zwaar. Ze gaan
8,5 kilometer per uur en bevatten een
kompas en een marifoon. Zodra een

kind een keuze heeft gemaakt tussen
de brandweerboot, de Mississippirivierboot, de kustwacht of de cruiseboot geven stagiairs in de rol van
havenmeester uitleg over alle knopjes,
toeters en bellen van de boten.
Dan komt Sepp met zijn ouders
langs. Hij wordt binnenkort zeven en
wil graag zijn kinderfeestje vieren.
Ernst begint meteen enthousiast uitleg
te geven aan de ouders. De kinderen
hebben meer oog voor de boten. “Het
is echt zwaar verslavend”, lacht Ernst.
“En het weer is niet eens zo bepalend.
Kinderen vinden ’t weer echt niet erg,
of ’t nou zonnig of bewolkt is. Zolang
het maar droog is.” Mooi weer heeft
uiteraard wel invloed. “Dan is er zo een
uur wachttijd.”
MiniHaven De Schatberg is in de zomer dagelijks vanaf 12.00 uur geopend.
“Soms tot acht uur, soms tot tien, dat
ligt een beetje aan het weer.”
Voor meer informatie zie
www.minihavendeschatberg.nl

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Op bezoek bij toeristische overnachtingsmogelijkheden. Deze week:

Camping Bergerhof
in Sevenum

Mariet Christiaens opende haar minicamping Bergerhof in 1997. Haar dochter Lies neemt samen met haar vriend
de camping geleidelijk aan van haar over.

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

Lezen en eten
De levendigheid op de camping
valt meteen op: er rennen een geit en
een hangbuikzwijn, zwembadgeluiden
klinken en verderop staat een groepje
kinderen te springen op de trampoline.
“Dit is een van de weinige minicampings met een zwembad”, vertelt
Mariet.
De kleinschalige camping is gestart
toen Mariet werk zocht dat ze kon
combineren met de opvoeding van
de kinderen. “In Sevenum mag je als
‘burger’ een camping met vijftien plekken hebben.” In de nieuwe gemeente
ligt de grens op vijfentwintig plekken,
maar uitbreiden ziet Mariet niet echt
zitten. “Tot twintig plekken zou nog
kunnen, maar ik wil het ook niet veel
groter.”
Op de vraag waarom mensen
naar de gemeente Horst aan de Maas
komen voor vakantie, antwoordt ze
lachend, “naar Horst kan ik me niet
voorstellen, Sèrum wel!” Daarna legt
ze uit dat mensen hier komen voor de
rust. “Of voor de oude gebouwen, het

groen en de boomgaard. Er is genoeg
te doen in de omgeving, maar mensen
vermaken zich hier ook prima.”
Op de camping staan vooral veel
gezinnen. “Jongeren hebben hier ook
niet veel te doen. Maar als er jongeren
zijn hebben we nooit overlast, die
praten dan braaf met de opa die naast
ze staat”, zegt Mariet. “Je moet het
maar een beetje laten gaan zoals het
gaat. Ook met geluidsoverlast, dat is er
eigenlijk nooit of het wordt onderling
opgelost.” Mariet merkt dat campinggasten het dialect grappig vinden.
“Ze zijn er altijd verbaasd over dat
Limburgers koffie in tassen schudden”,
lacht Mariet.
Zelf kan ze ook prima op vakantie. Dochter Lies neemt dan met
haar vriend de camping over. “In de
toekomst zal ze de camping overnemen”, vertelt Mariet. “Ze is van jongs
af aan opgeleid, dus dat komt goed.”
Lies heeft nog geen grote plannen voor
de camping. “Lekker zo houden, het
moet wel kleinschalig blijven.”

Nu Lies en haar vriend meehelpen
kan Mariet zich meer storten op de
workshops keramiek en beeldhouwen.
Zelf maakt Mariet al dertig jaar keramiek. Ze wil in het voor- en naseizoen
workshops geven. De workshop beeldhouwen wordt door een bevriende
kunstenaar gegeven. “Dan kunnen we
ook een overnachting aanbieden in
onze vakantiewoningen.” De vakantiewoningen zitten in een boerderij die
in 1400 al op de kaart stond. “Inclusief
bedstee waar mensen in kunnen
slapen.”
Tijdens het interview stopt er
een gezinnetje met een caravan.
“Die mensen hebben hier vorig jaar
ook gestaan”, zegt Mariet. “Ja, dat we
terug zijn ligt aan hem, hij wilde perse
hier terug”, zegt de vrouw terwijl ze
wijst naar haar zoontje. Een andere
campinggast fietst langs. “Bent u van
de krant? Schrijf maar op, het is hier
supergezellig!”
Voor meer informatie over de
camping zie www.bergerhof.org

Dit jaar zijn we met twee
families gaan kamperen in
Zuid-Tirol, in Lana, midden in het
grootste fruitteeltgebied van
Europa. We staan met twee
caravans op een kleine, maar luxe
camping. Wat mij opvalt, nu we
weer eens kamperen is het grote
aantal schotels op campers en
caravans en dat veel vakantiegangers laptops en iPads hebben
meegenomen. We kunnen ook
tijdens onze vakanties niet meer
zonder onze electronische
hulpmiddelen. Om nog meer
gastvrijheid te bieden, adverteren
campings met de aanwezigheid
van (gratis) wifi-netwerken zodat
hun kampeerders ook tijdens de
vakantie zich volop kunnen
bewegen op de digitale snelweg.
Ook wij – en onze kinderen – maken er regelmatig gebruik van,
voor of na sportieve of culturele
uitjes of na het zwemmen in het
zwembad. Daarnaast kan ik ook
genieten van een goed boek. Voor
deze vakantie heb ik vier boeken
meegenomen en ze nagenoeg
compleet uitgelezen. Het boek

wat mij het meeste aansprak was
het boek van Carolyn Steel
getiteld ‘De hongerige stad’. De
stelling van de schrijfster is dat
voedsel ons leven vormt en heel
veel ontwikkelingen in de
geschiedenis heeft bepaald. Ze
beschrijft heel mooi de afhankelijkheid van de steden door de
eeuwen heen van het ommeland
en hoe die wederzijdse afhankelijkheid steeds meer uit beeld is
geraakt bij de moderne stadsbewoners. Ook de macht van de
supermarkten wordt door deze
architecte en universitair docente
belicht. Het boek zet mij nog
nadrukkelijker aan het denken
over ons hele voedselsysteem van
producent tot en met supermarkt.
Na het lezen van het boek ben ik
nog bewuster in het vakantiegebied de kleinere winkels gaan
opzoeken van bakker, slager tot
kleine kruidenier en heb ik
genoten van de lokale producten.
Want eten vormt het leven, ook
tijdens de vakantie.
Volgende week meer

BRAND 24 X 33cl € 9,95
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het gerenommeerde wijnhuis
S L I J T E R I J Pieter Cruythof.

WEIJS
DRANKENHANDEL

Doosprijs

Pieter Cruythof brengt wijnen met een eigen karakter.
Stuk voor stuk kwaliteitswijnen met body.

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

€ 27,99

Actieprijs é
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Chenin ener ﬂes
€ 4,99 p
,99
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€ 24

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

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

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83
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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.

Yvonne Verstegen
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Sevenum woont de 43-jarige Yvonne Verstegen-Rongen. Zij is
getrouwd met Alfons, die vijf jaar ouder is, en samen hebben ze drie zoons.
Harm is 17, Bart 15 en de jongste spruit, Rob, is 11 jaar oud. Het gezin runt
een vollegronds groenteteeltbedrijf. Yvonne wordt deze week Geplukt.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen 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.

Gevulde
pomodori
tomaat met
mozzarella
en pesto
(vegetarisch)
Benodigdheden:
8 pomodori tomaten
250 gram mozzarella
1 bos basilicum
20 gram Parmezaanse kaas
3 eetlepels olijfolie
peper en zout
2 tenen knoflook
20 gram pijnboompitten
Bereiding:
Voor de pesto
· Snij de basilicum en roer deze met
de parmezaan, knoflook, pijnboompitten en de olijfolie door
elkaar;
· maak dit op smaak met peper en
zout.
Voor de tomaat
· Verwarm de oven op 175 graden;
· laat de mozzarella uitlekken en
snijd deze in kleine stukjes;
· snijd de kapjes van de tomaten af
en hol de tomaten uit;
· meng de mozzarella met de pesto
en vul hier mee de tomaten;
· zet het kapje er weer op;
· zet nu de tomaten ongeveer 10
minuten in de oven;
· dresseer de tomaten op een bord
en druppel er nog wat pesto
omheen.

zwemavond en die is heilig voor
me”, zegt ze. De EHBO-vereniging
van Lottum is ook een grote hobby
van Yvonne en sinds kort zit ze in het
bestuur van die vereniging. Ze heeft in
feite meer hobby’s dan tijd.

Heel veel hobby’s
Yvonne woont nu 19 jaar in
Sevenum. Volgens haar is dat een
veelzijdig dorp met leuke mensen. Ze
vindt het fijn dat er veel winkels in de
kern van het dorp liggen en prijst de
vele activiteiten die in de zomerperiode
georganiseerd worden. “Sevenum is
een keigezellig dorp waar ik me thuis
voel. Ik zou er niet meer weg willen.”
Eigenlijk is Yvonne een bofkont want ze
woont naar eigen zeggen bij een van
de mooiste plekjes van het dorp, de
Molenbeek. Bij een ondergaande zon
op een zomerdag is dit haar plekje om
even tot rust te komen. In Horst aan de
Maas is het gebied achter het Parkhotel
en de Maas achter kasteel Ooijen in
Broekhuizenvorst haar favoriete plekje.

Meestal zonder
echtgenoot
op vakantie
De inmiddels tot Zaerumse geïntegreerde Yvonne is dit jaar al op vakantie geweest samen met haar kinderen.
“We zijn naar camping de Heldense
Bossen geweest in een stacaravan,

Naar haar huwelijk met Alfons
verhuisde de uit Broekhuizenvorst
afkomstige Yvonne naar Sevenum.
Voor die tijd was zij werkzaam in de
verzorging en de kraamzorg. Na de
geboorte van hun tweede kind was
de combinatie van werken in de zorg
en een eigen bedrijf runnen niet meer
mogelijk. Sindsdien werkt Yvonne mee
op het tuindersbedrijf. “Alfons doet
hoofdzakelijk het buitenwerk en ik de
boekhouding. Als het nodig is spring ik
bij. Het werk is soms hectisch maar er
zijn ook rustige en mooie momenten.
Als je ziet dat een gewas mooi opkomt
geniet ik daarvan. Ook wanneer de
velden met haspels worden beregend

en de zon schijnt, ontstaat vaak een
regenboog. Dat zijn mijn momenten”,
zegt ze.
Yvonne heeft veel hobby’s. Ze
leest graag, maakt wenskaarten en
experimenteert graag met bloemen.
Afgelopen voorjaar heeft ze samen
met haar moeder de tuin opnieuw
ingericht. Ook surft ze graag op het
internet. Ze luistert naar muziek maar
heeft geen speciale voorkeur en vindt
het leuk om naar spannende films te
kijken. Daarnaast kijkt ze naar kookprogramma’s om vervolgens de getoonde
recepten uit te proberen. Zwemmen is
eveneens een hobby van haar.
“De dinsdagavond is mijn vaste

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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heel relaxed. We proberen de vakantie
elk jaar af te wisselen. Eén jaar gaan
we verder weg met het vliegtuig, en
het jaar daarop blijven we lekker in de
buurt. Alfons kan dan ’s avonds ook
komen om nog wat tijd met de kids
te hebben. Omdat wij een druk bedrijf
hebben gaat Alfons niet mee als we ver
weg op vakantie gaan. Dat is jammer
maar de kinderen begrijpen dat gelukkig wel”, aldus Yvonne. Vorig jaar is ze
met de kinderen naar de Canarische
Eilanden geweest en enkele jaren daarvoor naar het Griekse Kos. Uitgaan doet
Yvonne niet meer zo vaak nu ze kinderen hebben, maar voor een etentje met
z’n tweetjes is ze wel te porren. En we
mogen haar voor een lekker ijs midden
in de nacht wakker maken.

Een gevoelsmens
De tuindersvrouw heeft een hekel
aan mensen die over iets onnozels
blijven doordrammen en zich ook nog
eens heel belangrijk vinden. “Maar
wat mij echt heeft geraakt is dat
men mensen die Alzheimer hebben,
wil chippen zodat ze niet meer zoek
raken. Hoe kun je zoiets met mensen doen, het zijn toch geen dieren.
Onbeschrijfelijk wie zoiets onmenselijks
bedenkt. Diegene die dit bedacht heeft
is zelf onmenselijk”, zegt ze furieus.
Yvonne Verstegen, een hardwerkende moeder en echtgenote. Een
gevoelsmens waar Alfons, Harm, Bart
en Rob het mee getroffen hebben.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Zon en veel zeep (buikschuiven Melderslo)

In de Melderse is niks te dol,
Plat ovver de groond wie enne tol.
Noa oore schuuve,
Motte geluuve,
Da hedde d’r wal d’n boêk van vol.
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Bespreking Poll week 30

Kermissen in kleine dorpskernen moeten behouden blijven
De kermis in Griendtsveen is niet meer. En in de HALLO van deze week kunt
u lezen dat de kermis in Broekhuizenvorst ook op losse schroeven staat. Met het
verdwijnen van dit jaarlijks terugkerende evenement gaat een stuk traditie in
de kleine dorpskernen verloren.
Door de teruglopende belangstelling is het voor exploitanten niet meer
rendabel om hun attracties op te bouwen.
Er moet gezocht worden naar alternatieven. In Griendtsveen wordt overwogen het ‘jonge’ evenement Moto Nostalgia te koppelen aan de jaarlijkse mati-

nee. Hierover zijn al gesprekken gaande tussen de verschillende organisatoren.
Wat de toekomst van de kermis in Broekhuizenvorst betreft moet er nogal wat
water door de Maas stromen, voordat alle partijen met de neus dezelfde kant
op staan. Waar een wil is, is een weg.
Uit de reacties van onze lezers blijkt in ieder geval dat men de kermis het
liefst behoudt of terug ziet keren in de kleinere kernen. Een schone taak voor
diverse organisaties om hun creativiteit de vrije loop te laten en de handen
ineen te slaan.

De kindermarkt tijdens de harmoniefeesten
moet meer ruimte krijgen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gedurende 35 jaar wordt in het centrum van Horst door de Koninklijke
Harmonie Horst de jaarlijkse kindermarkt georganiseerd. Deze markt is een geweldige publiekstrekker, met ruim 7.000 bezoekers per jaar. Zo’n 1.500 kinderen
zoeken een plekje in het centrum om hun handelswaar aan de man te brengen.
Met de nieuwe indeling van het Horster Erf is het aantal terrassen flink
gegroeid en het aantal evenementen in het centrum sterk toegenomen. Dit betekent dat er letterlijk en figuurlijk minder ruimte is voor de kindermarkt. Letterlijk
omdat de organisatie van de Harmoniefeesten nauwelijks voldoende plaats heeft

om haar traditionele Harmonieterras te plaatsen. Met dit terras wil de harmonie
fondsen werven. Figuurlijk omdat de concurrentie met andere (kinder)markten,
die vrijwel tegelijkertijd worden georganiseerd, steeds groter wordt. De kosten
gaan omhoog en de inkomsten gaan omlaag. Dus ook op financieel gebied wordt
de ruimte kleiner. Hierdoor komt de organisatie van de Harmoniefeesten in het
nauw.
De organisatie van de Harmoniefeesten moet meer ruggensteun en medewerking krijgen om het voortbestaan te garanderen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31)
> Burgers moeten inspraak hebben in hoe de verkeerssituatie in hun straat er uit komt te zien’
> eens 89% oneens 11%

Laatste ronde
AB Limburg is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen
je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.
Voor meer informatie: www.ablimburg.nl
Teegrow is een moderne kwekerij waar rode paprika’s worden geteeld. In 1999 opgestart met een kas van 2 ha, zal dit vooruitstrevende bedrijf over enige tijd vier keer zo groot zijn. Dat doet zij
door paprika’s zo gezond en duurzaam mogelijk te kweken. Zo is
de gewasbescherming biologisch en wordt restwarmte gebruikt
voor de verwarming van de kas.
Voor meer informatie: www.teegrow.nl

Kun jij de groei in goede banen leiden?
AB Limburg zoekt voor Teegrow een toegewijde

Teeltchef
Naast de teelt ben je medeverantwoordelijk voor de klimaatsturing en de technische installaties. Je bent technisch aangelegd en
kunt storingen oplossen en onderhoud uitvoeren.
Heb jij ervaring met klimaatcomputers en vind je het leuk te werken in een bedrijf met groeiambities, dan hebben wij een leuke en
uitdagende baan voor je.
Om te reageren: Mail naar sevenum@ablimburg.nl of bel
077 – 398 08 83 en vraag naar Inge Rempkens.

nu superkoopjes
op de heLe
zomercoLLectie

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)

Cactus
Column

Kermis

In een aantal dorpen rond
Horst aan de Maas zijn er
problemen met de jaarlijkse
kermis. De uitbaters van de
diverse evenementen kunnen er
geen droog brood meer aan
verdienen. Evertsoord en
Broekhuizenvorst zullen hun
draaimolens moeten gaan
missen. Maar de bevolking
heeft zich daar kennelijk al bij
neergelegd. Weinig protesten
en nog minder publiek laten het
aloude volksfeest op termijn
verdwijnen. Goed is het nog dat
bijvoorbeeld in Melderslo nog
een paar cafés aan de straat
liggen waar ’s avonds muziek
voor de deur is, anders was het
ook daar nog een keer afgelopen met de attracties. Blijft over
de kermis in Horst centrum.
Ook hier kan nog even
worden doorgedraaid omdat het
Wilhelminaplein bijvoorbeeld,
ruim van drinkgelegenheden is
voorzien. En, laten we eerlijk
zijn, dit is toch de diepere
betekenis van het kermis-volksfeest? Als het kinderkermis
speelgoed ’s avonds dicht is
gaat de oudere jeugd in optocht
naar de kroeg en de senioren
komen bijeen in de buurtcafés
om daar even bij te praten.
Gezellig toch? Alleen moet je je
zo langzamerhand af gaan
vragen of drie dagen niet lang
genoeg is, het geld raakt
immers ook bij de burgers zo
langzamerhand op. In het
verlengde van het kermisgebeuren is carnaval ook een
belangrijk gebeuren in de
diverse dorpsgemeenschappen,
hoewel ook hier de drank de
voornaamste rol speelt is er
voor de burgers meestal iets te
genieten in de vorm van de
jaarlijkse optocht. Maar het
sleutelen aan en bouwen van
de wagens begint ruimtelijke
problemen op te leveren, er is
bijna bouwschuur meer te
vinden. Zouden de diverse
carnavalsverenigingen niet eens
samen wat kunnen regelen?
De oud-voorzitter van D’n
Dreumel, Jan Nabben zal heus
wel een uitweg weten te
vinden, hij heeft toch ook veel
bussen onder dak gekregen? In
elk geval volgend jaar nog:
alaaf!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zomerreces: géén
vergaderingen van de raad!

Subsidie Brede Maatschappelijke Voorziening
Broekhuizenvorst

Tot en met dinsdag 23 augustus 2011 is
het gemeentehuis ’s avonds gesloten. De
gemeenteraad vergadert niet in verband met het
zomerreces (is dezelfde periode als vakantie
basisscholen).

Een mooie opsteker voor de vele organisaties die zich inzetten voor één gezamenlijke
gemeenschapsvoorziening in Broekhuizenvorst: de provincie heeft een subsidie van
€ 100.000 beschikbaar gesteld.

Vergaderkalender
Dinsdag 30 augustus 2011: commissie ruimte
Dinsdag 06 september 2011: commissie
samenleving
Dinsdag 13 september 2011: raadsvergadering
Dinsdag 20 september 2011: reces i.v.m. kermis
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatie-

hoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
Het gemeentebestuur wenst u een ﬁjne vakantie
toe! Vanaf dinsdag 30 augustus 2011 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.

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.
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).

Inzameling afval
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)
Maandag 15 augustus
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
• Inzameling textiel Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Horst
Dinsdag 16 augustus
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
• Inzameling grof vuil Meerlo, Swolgen, Tienray
(zelf ﬁrma Maessen tel. 0478-513100 bellen)
Woensdag 17 augustus
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum

• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
• Inzameling textiel America, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum, Melderslo,
Meterik
Donderdag 18 augustus
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 19 augustus
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen, Tienray
Zaterdag 20 augustus
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling KGA gemeentewerken
(10.00-14.00 uur)
• 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.

De gemeente Horst aan de Maas, Dynamiek scholengroep en Kinderdagopvang ’t Nest zijn – samen
met diverse andere verengingen en instellingen – in gesprek over de realisatie van een Brede
Maatschappelijke Voorziening in Broekhuizenvorst. De plannen zijn om de basisschool, de gymzaal,
bibliotheek en peuterspeelzaal te verbinden om zo een ‘nieuw’ gebouw te creëren: één gezamenlijke
gemeenschapsvoorziening.
Mogelijke gebruikers zijn de carnavalsvereniging, de historische kring, zij-actief, de kinderopvang en
buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal, de fanfare en natuurlijk de school en de gebruikers van
de gymzaal. De gemeenschapsvoorziening zal ongetwijfeld een belangrijke impuls betekenen voor de
leefbaarheid in Broekhuizenvorst. In combinatie met de geplande aanpassing van het Brouwershuis in
Broekhuizen betekent dit een oplossing voor de lange termijn voor beide kernen.
De wensen en behoeften van de betrokken partijen zijn geïnventariseerd en verwerkt in een deﬁnitief
ontwerp voor de gemeenschapsvoorziening. Dit ontwerp wordt in oktober voorgelegd aan de gemeenteraad die een besluit moet nemen over de gemeentelijke bijdrage in dit project. Als alles volgens plan
verloopt, kan eind 2011 een aanvraag voor een vergunning ingediend worden zodat begin 2012 de
eerste spade in de grond kan. Wie weet, misschien is de gemeenschapsvoorziening op deze manier
wel klaar vóór 2013.
Op 6 juli heeft de provincie een subsidie van € 100.000,-- toegekend aan het project. Het gaat hierbij
om een zogenaamde EU-POP subsidie die in het kader van de inrichting landelijk gebied aangevraagd
werd. De provinciale bijdrage komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Het spreekt voor zich dat de initiatiefnemers zeer ingenomen zijn met het inmiddels toegekende
provinciale subsidie.
Eind augustus worden de toekomstige gebruikers en de dorpsraad geïnformeerd over de voortgang.
In september worden de buurtbewoners geïnformeerd.

Mag ik even een maatje meten
in uw tuin?
Deze vraag kan de komende tijd aan u gesteld worden als u in de gemeente Horst aan de Maas
woont. In deze en enkele omringende gemeenten vindt een bijhoudingsronde plaats voor de
Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) door Kempkes Landmeten uit Elst. Graag wil de
Stichting GBKN-Zuid uw medewerking hiervoor vragen. De medewerkers van het Ingenieursbureau
kunnen zich desgewenst legitimeren.
Eventuele info GBKN-Zuid tel. 0495-453515 of www.GBKN-Zuid.nl.

Hollands weer
op drukke
Horster markt...
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Spontaan idee tijdens uitdiepen ‘Pastoerskoel’ Lottum

Mogelijkheden
bergbezinkbassin bekijken
Bekendmakingen

De gracht nabij de tuin van pastoor Van Hoef in Lottum wordt momenteel uitgediept. Door afkalving is de
gracht op sommige plaatsen te breed en te ondiep geworden. Het uitdiepen van de gracht brengt een aantal
Lottumers op bijzondere ideeën.

Kronenberg
De Hees 104

De ofﬁciële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch

Lottum
Ulsheggerweg 4A
Horsterdijk 103

gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties
in het elektronisch gemeenteblad van

Melderslo
Heuvelweg 17
Koppertweg 5
Lochtstraat ongenummerd

deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Nieuwe Peeldijk 63

Meterik
Bergsteeg ongenummerd

Grubbenvorst
Reuveltweg 18
Horsterweg 47

Sevenum
Helenaveenseweg 16a

Horst
Rembrandtstraat 19
Veld-Oostenrijk 50
Jacob Merlostraat 6
Centrum Horst (Harmoniefeesten)
Schengweg 5a – 7
Venrayseweg 151

Swolgen
Mgr. Aertsstraat 3a
Molenstraat 37
Tienray
Swolgenseweg 28

Maandag 15 augustus (20.00 uur) tot 16 dinsdag augustus (6.00 uur)

A73 een avond en nacht afgesloten
Rijkswaterstaat sluit van maandag 15 augustus (20.00 uur) tot dinsdag
16 augustus (6.00 uur) een deel van de A73 af. Het betreft de A73 in
noordelijke richting tussen Belfeld (afrit 17) en Venlo-Zuid (afrit 16).
Deze afsluiting is nodig vanwege de aanleg van de A74. Hiervoor worden
tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen voor de werkzaamheden aan het
viaduct Venloseweg. De verkeershinder is naar verwachting beperkt.
Afsluiting

Omleidingsroutes

A73 tussen Belfeld en Venlo-Zuid richting Venlo

Het verkeer van Maastricht rich-

Toerit 17 Belfeld naar de A73 richting Venlo

ting Venlo wordt omgeleid via de

Afrit 16 Venlo-Zuid

Ariënstraat (N271 / Streekweg)

Het uitdiepen van de gracht bleek
hoogst noodzakelijk. Door vallende
bladeren en afkalving heeft zich
gedurende een aantal jaren een soort
turflaag van meer dan een halve
meter dik gevormd. De oorspronkelijke breedte van de gracht bedraagt
vier meter, terwijl deze nu op sommige plaatsen twaalf meter breed
is. Kerkbestuurslid Ben Vervoort
hoopt dat met het uitdiepen van
de ‘Pastoerskoel’ zoals de gracht in
Lottum genoemd wordt, ook de overlast door stank en muggen verdwijnt.

Verdubbeling
parkeerplekken
Bij de aanblik van de inmiddels
drooggelegde gracht, kreeg oudgemeenteraadslid Leo van de Laak

spontaan een idee. Hij deelde het idee
met Vervoort, die bij de gracht aan
het werk was. Van de Laak stelde voor
om in de gracht een bergbezinkbassin
(BBB) inclusief parkeerplaatsen aan te
leggen. Vervoort legde op zijn beurt het
idee voor bij de dorpsraad. Hij vroeg
hen eens serieus naar dit voorstel te
kijken en het eventueel aan te kaarten
bij de gemeente. De gemeente is
namelijk van plan om een BBB onder
de Lottumse Markt aan te leggen. Het
idee van Van de Laak, om een BBB in
de gracht aan te leggen zou zestig extra
parkeerplaatsen kunnen opleveren, op
loopafstand van de Lottumse kern. De
gemeente laat weten dat uit onderzoek
door een gespecialiseerd bureau de
Markt in Lottum de meest geschikte
plaats is voor een BBB.
Het feit dat Pastoerskoel van parti-

culieren is en niet van de gemeente
speelt echter een cruciale rol.
Dorpsraadvoorzitter Rien van Dijk
zegt zo spoedig mogelijk over deze
kwestie in contact te willen treden
met wethouder Freek Selen. De dorpsraad wil het idee aan de wethouder
voorleggen omdat het centrum
van het Rozendorp verlegen zit om
parkeerplaatsen. Op doordeweekse
dagen staat de Markt regelmatig vol
met auto’s van toeristen.
Op de Markt is momenteel plaats
voor vijftig auto’s. Mocht het besluit
van de aanleg van een BBB onder de
Markt doorgaan, dan wil de dorpsraad
het plein verfraaien en renoveren. Het
kerkbestuur van Lottum weet officieel
nog van niets en gaat gewoon door
met de geplande werkzaamheden
aan de gracht.

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan.
Verkeer dient rekening te houden met extra reistijd vanwege de omleidingsroutes.
Pas indien mogelijk uw reisschema en/of vervoermiddel aan. Kijk voor actuele
informatie op www.vanAnaarBeter.nl en www.rijkswaterstaat.nl/a73 of bel gratis
0800-8002.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het landelijke informatienummer
van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (ma t/m zo, 06.00-22.30 uur, gratis).

De HALLO vakantie BBQ
nu met gratis fles rosé
Gemeentehuis

van € 16,00 voor € 14,45

Postadres:

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Bezoekadres:

Wilhelminaplein 6

Te bestellen vanaf 5 personen
(gratis thuisbezorging)

5961 ES Horst
Telefoon:

077 - 477 97 77

Fax:

077 - 477 97 50

E-mail

gemeente@horstaandemaas.nl

Internet

www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis

Afspraak op maat

Alle afdelingen zijn geopend: maandag

Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op

t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

maat’ te maken voor producten van

Daarnaast is afdeling burgerzaken

burgerzaken via de website of tele-

geopend op: Maandag van 08.00 –

fonisch. Als u een ‘afspraak op maat’

20.00 uur (m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).

heeft gemaakt, wordt u met voorrang

Kijk voor de samenstelling van dit
menu op halloaanbieding.nl

PLUS voordeel wijnpakket

Exclusieve High Tea
aan het water

Massief Eiken
Kasteelvloer

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

18 cm breed

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

VAN € 36,00 VOOR € 32,00 (per m2)

De gemeente is van 08.00 tot 17.00

mee houden dat u bij de afdeling

12 flessen rode huiswijn
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

uur telefonisch bereikbaar. Op maan-

Burgerzaken een geldig legitimatie-

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

dagavond is de gemeente telefonisch

bewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs)

tot 20.00 uur bereikbaar.

nodig hebt.

geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl
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Bed en ontbijt op rozen
Bij een bed and breakfast denken veel mensen nog steeds aan een echtpaar dat nadat hun kinderen het huis uit zijn gegaan de vrijgekomen kamers
verhuurt aan gasten. Karlijn en Nico Dapper bewijzen met hun La Vie en Rose aan het martkplein in Lottum dat het ook anders kan.
“Ik wilde altijd al een keer voor
mezelf beginnen”, vertelt Karlijn Dapper
over de start van haar bed and breakfast La Vie en Rose in Lottum. “Toen we
na de geboorte van ons tweede kind in
een bed and breakfast logeerden, dacht
ik: ’dit is het gewoon’. En waarom ook
niet?” De stap om een horecabedrijf
te beginnen was voor Karlijn en haar
man Nico niet vanzelfsprekend, gezien
hun achtergrond. Nico Dapper werkt
op dit moment als marketingmanager
bij een producent van batterijen en
Karlijn heeft jarenlang in de zakelijke
evenementenbranche gewerkt. Maar
als eenmaal het plan is opgevat om een
bed and breakfast te beginnen, wordt
het wel grondig opgepakt.

Ambulant Pedicure
Marijn Poels
Eigenaar Marijn Poels
Adres
Meterikseweg 70
Plaats:
Horst
Telefoon 06 46 05 42 39
E-mail
marijn_poels@live.nl
Website: ambulantpedicure.
webklik.nl
Sector
Voetverzorging
Start
Februari 2011
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In tegenstelling tot andere bed
and breakfasts is bij La Vie en Rose de
ruimte voor gasten en voor het gezin
duidelijk gescheiden en heeft het
woonhuis een eigen ingang. Dat wil
niet zeggen dat de familie Dapper er
niet veel tijd in moet steken. “Ik ben er
de hele dag zoet mee”, vertelt Karlijn.
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“We zouden een heleboel dingen uit
kunnen besteden, maar we houden
graag zelf alles in de hand. Nico werkt
fulltime, dus hij kan alleen in de ochtenden, avonden en in het weekend
meehelpen.” Naast de gasten, zorgt
Karlijn ook nog voor hun drie kleine
kinderen. “Het is een hele klus”, zegt
Nico met een lach. “Maar het geeft
wel voldoening. We hebben weinig tijd
voor onszelf, maar als je ziet hoe de
gasten genieten, dan is het zeker de
moeite waard.”

Zondag 14 aug

ch
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Het is een hele klus

w

l•
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tel. (077) 320 97 00

lijker en huiselijker.” “Gasten komen hier
soms in hun badjas op hun blote voeten
aan het ontbijt”, vult Nico haar aan.
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w
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Toen het pand eenmaal was
gekocht, volgde er een grondige verbouwing. Dat heeft geresulteerd in een
chique bed and breakfast met drie luxe
kamers, een gezamenlijke woon- en
eetkamer en een uitgestrekte tuin met
zwembad. Karlijn: “We zitten in het
luxe segment van bed and breakfasts.
We hebben maar een paar kamers voor
gasten, maar ze krijgen wel de luxe en
het comfort van een 5-sterrenhotel. In
vergelijking met een hotel is het hier
allemaal wat persoonlijker, gemoede-

Een

www.ikzoekeencontainer.nl

Ambulant Pedicure
Marijn Poels
Bedrijf

Niet in the middle
of nowhere
Er volgt een marktonderzoek en
er wordt gekeken hoe het zakelijk
allemaal moet worden aangepakt. En
de lokatie is erg belangrijk. Na flinke
omzwervingen in binnen- en buitenland
wilde het gezin Dapper zich ergens tussen Eindhoven en Venlo gaan vestigen.
Karlijn Dapper: “We woonden toen nog
in Opijnen, bij Zaltbommel. Toevallig
stond er bij de makelaar om de hoek
dit pand in Lottum te koop. We hebben
eerst een paar dagen hier rondgereden
om de omgeving te verkennen. Is hier
een school voor onze drie kinderen,
een actief verenigingsleven en zouden
onze kinderen hier kunnen aarden?
Dat is allemaal prima hier. En Lottum
ligt niet in ’the middle of nowhere’,
maar behoorlijk centraal. Je zit hier niet
ver van steden als Eindhoven, Venlo
en Nijmegen en het is een toeristisch
gebied waar veel te doen is.”

Starters
in de regio

Banden - Accu’s - Carwash

Rommelmarkt
Carbootsale Horst

Het adres voor alle
banden en accu’s.

A73 afrit 10 Kasteellaan

www.bartseuren.nl

www.carbootsalehorst.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

van 8.30/16.00 uur

Activiteiten
Pedicurebehandelingen
bestaande uit het knippen van
nagels, verzorgen van de
nagelomgeving, verwijderen
van eelt en likdoorns, het
behandelen van schimmel en
kalknagels, het behandelen van
ingroeiende teennagels, het
drukvrij leggen van drukplekken en het adviseren van
behandelmethoden en producten. Voor de cosmetische klant
is er ook de mogelijkheid om
een voet- en/of onderbeenmassage, paraffinepakking en het
lakken van de teennagels aan
een behandeling toe te voegen.
Doelgroep
Iedereen die aandacht aan
zijn of haar voeten wil besteden.
Onderscheidend vermogen
Ambulant Pedicure Marijn
Poels is een pedicure die bij de
mensen aan huis komt.
Hierdoor hoeven mensen niet
naar een pedicuresalon en
kunnen ze in hun eigen
vertrouwde omgeving behandeld worden. Dit kan bij
iedereen zijn: mensen die
slecht ter been zijn, ouders met
kleine kinderen of mensen met
een eigen zaak die vaak druk
zijn. Je kunt thuis plaats nemen
in een stoel voor de desbetreffende behandeling. Ambulant
pedicure Marijn werkt met
professionele apparatuur en de
voetverzorgingslijn van
Peclavus (natuurproducten).

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

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

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

15

LAATSTE WEEK!

VRIEZER INRUIL-ACTIE

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

100

Kies uit de volgende prachtige kado’s:

€
VOORDEEL

OMRUILGARANTIE

GARANTIE

• Vlijmscherpe Full HD beeldkwaliteit.
• Picture Wizard voor beste beeldweergave, 3x HDMI
aansluiting.
• 4 ms reactiesnelheid voor vloeiende weergave.
• DVB CI+ Ziggo gecertificeerd.

445

BEZORGD

VEEL VERKOCHT!
429
379

299

ENERGIEKLASSE A+
1200 toeren centrifuge.
Diamond Drum™ trommel.
Aqua Control technologie.
Startuitstel, speciaal wolprogramma.
Kinderveilige display vergrendeling.

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*

.

799
749

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

649
Koop nu. Betaal in 2012*

KEUZE KADO

749

261 LITER VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A+
•
•
•
•
•

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*

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*

GRATIS
BEZORGD

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.

L.

549
499

LAAGSTE PRIJS
VAN NEDERLAND!
55

399
349

GROTE 170 LITER
KOEL / VRIES
COMBINATIE
ENERGIEKLASSE A
•
•
•
•
•

ELEKTRONISCHE
CONDENSDROGER
ENERGIEKLASSE B
7 KILO INHOUD
GEEN AFVOER NODIG
Sensor- en tijdgestuurde programma’s.
Diamond drum trommel.
Indicator ‘vol’ op condenslade.
Starttijduitstel en resttijdweergave.

549
499

399
Koop nu. Betaal in 2012*

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)

JAAR

379
299

225

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

499
399

GARANTIE

165 LITER GROTE
VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A
•
•
•
•
•

14 MEGAPIXELS
7.6 CM LCD SCHERM
5x OPTISCHE GROOTHOEKZOOM

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

KEUZE KADO

3

Inhoud koelgedeelte: 115 liter.
Inhoud vriesgedeelte: 55 liter.
Fruit en groentebak met glazen legger.
3 transparante vrieslades.
MEENEEMPRIJS.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

GRATIS

GRATIS

.

INBOUW-APPARATUUR

899
849

5L
.

ZEER GROTE
217 LITER VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A+

INTERN GEHEUGEN

•
•
•
•

GRATIS

BEZORGD

39.6
CM
= 15.6 inch

.

GARANTIE

HARDE SCHIJF

•
•
•
•
•

1L

5

11
5L

WEBCAM

500 GB
4 GB

65

26

JAAR

KEUZE KADO

Dynamic Bass Boost.
CD-speler speelt CD, CD-R en CD-RW.
FM/AM radio met 20 geheugenplaatsen.
LCD display, wekker en sleeptimer.

Koop nu. Betaal in 2012*

BEZORGD

GRATIS

•
•
•
•

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

5

•
•
•
•

599

188 LITER VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A+

BEZORGD

GARANTIE

STEREO-SET + CD-SPELER

699
649

KEUZE KADO

GRATIS

JAAR

99
89

GRATIS

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

21
7L

GRATIS

Koop nu. Betaal in 2012*

L.

BEZORGD

3

NO FROST VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A

TOPKWALITEIT
WASAUTOMAAT

Bij aanschaf
vriezer vanaf
GARANTIE € 499

18
8

GRATIS

L.

JAAR

Koop nu. Betaal in 2012*

GRATIS

•
•
•
•
•

75

BEZORGD

679
579

94 CM FULL HD LCD TV

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

GRATIS

4 WEKEN

JAAR

Koelbox

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

OP ALLE TV’S

2

Ventilator

5

JAAR

GRATIS thuisbezorgd en uw oude vriezer GRATIS mee retour

UNIEK!

= 37 inch

+

óf

IJsmachine

Bij aanschaf
vriezer vanaf
GARANTIE € 249 - € 498

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 14 augustus 2011).

m100811

94 CM

óf

3

JAAR

26

TOT

16
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Pulse mountainbike
streetrace in Melderslo
De zesde editie van de Pulse mountainbike streetrace in Melderslo vindt plaats op zaterdag 20 augustus. Het
evenement gaat vooraf aan de start van de Kennedymars. Wedstrijdervaring is niet nodig. Om geïnteresseerden
kennis te laten maken met deze sport, staat de wedstrijd open voor zowel jeugd, recreanten als wedstrijdrijders.

MCC de Streekrijders
Horst viert jubileum
met Opstapdag
Motor Cross Club de Streekrijders Horst bestaat 35 jaar. Om dit
jubileum te vieren organiseert de club op zaterdag 13 en zondag
14 augustus Opstapdagen op circuit de Reulsberg.
Op beide dagen kunnen jong en
oud kennismaken met deze stoere
tak van motorsport door een proefrit
te maken op een echte crossmotor.
MCC de Streekrijders heeft tijdens
dit weekend de beschikking over
crossmotoren in de klasse 50cc tot
250cc. De Motorcross opstaptijden
zijn op zaterdag zijn van 12.00 tot
13.30 uur en van 15.45 tot 16.15 uur.
Op zondag zijn de tijden van 13.00

Een mountainbike streetrace is een
combinatie van een wielercriterium
en een mountainbikewedstrijd. Het
snelle parcours gaat over verharde en
onverharde wegen met natuurlijke en
kunstmatige hindernissen en obstakels.
Het parcours is zodanig uitgezet dat de
race voor het publiek goed te volgen is.
De unieke sfeer die rondom de
Kennedymars in het dorpscentrum
hangt maakt het tot een mooi evene-

ment om te bezoeken. En het is natuurlijk nog leuker om zelf mee te doen.
De jeugd rijdt een aanpaste ronde,
waardoor iedereen met elke soort fiets
mee kan doen. De wedstrijdorganisatie
stelt helmen ter beschikking. De Pulse
mountainbike streetrace is te vergelijken met een dikkebandenrace, die over
onverharde stukken gaat.
Het programma begint om 16.00
uur voor de jeugd vanaf 8 jaar. Om

tot 14.30 uur en van 16.00 tot 17:30
uur.
Om zeker te zijn van een
proefrit is voorinschrijving gewenst.
Aanmelden geschiedt door naam,
leeftijd en woonplaats te mailen naar
opstapdag@hotmail.com
De Opstapdagen zijn gratis
toegankelijk. Circuit de Reulsberg is
gelegen in de bossen aan Witveldweg
78a in Horst.

17.00 en 17.45 uur starten de recreanten voor een wedstrijd van 30 minuten.
De licentiehouders sluiten het programma af met een wedstrijd over 60
minuten. Zij starten om 18.45 uur.
De organisatie van de Pulse
mountainbike streetrace is in handen
van wielrenvereniging Limburg Express
Cycling Team. Meer informatie over
de wedstrijd is te vinden op www.
mtbstreetrace.nl

Miniorentoernooi Wittenhorst
Op zaterdag 20 augustus is voor de achtste keer het PULSE Miniorentoernooi. RKSV Wittenhorst organiseert dit toernooi in samenwerking met de jeugdopleiding van voetbalclub PSV uit Eindhoven.
Zestien teams nemen deel aan
het toernooi, waarvan twee teams uit
Engeland komen. “Nadat we vorig jaar
Derby County voor het eerst konden
verwelkomen, is het ons op basis van
goede contacten en ervaringen gelukt
om dit jaar ook de jeugd van Everton
naar Horst te halen”, aldus Jan Hesen
van RKSV Wittenhorst.

16 teams nemen
deel aan het toernooi
Eent team van Horst aan de Maas
is dit jaar ook weer vertegenwoordigd.
Uit de selectieronde zijn tien jongens
geselecteerd: Jason Hermkens en
Donny van Kempen van Sparta ’18,

Niek van der Sterren van voetbalvereniging Hegelsom, Luc Thijssen van
SVEB, Koen Saris van RKSV Wittenhorst,
Dennis Tielen van AVV America, Job
Spreeuwenberg van RKSV Melderslo,
Gijs Paulus van GFC’33, Tim Martens
van RKSV Meterik en Micha Cox van
Sporting ST. “Deze talenten uit de regio
mogen zich meten met leeftijdsgenootjes van de verschillende profclubs
uit binnen- en buitenland. Dat blijft
voor deze jongens een mooie herinnering”, aldus Jan Hesen.
Diverse clubs uit het deelnemersveld komen al meerdere jaren naar
Horst. Jan Hesen: “We merken dat de
clubs graag naar Horst komen en ook
wij zien hen graag op ons sportpark

verschijnen. Voor de organisatie is het
prettig om tijdig een sterk deelnemersveld te hebben. Echter ook dit jaar hebben we enkele clubs moeten teleurstellen.” Bij het evenement doen twee
teams van PSV mee en voor de rest
teams van Ajax, Feyenoord, VVV-Venlo
en Sparta Rotterdam uit Nederland.
De teams van Germinal Beerschot, Club
Brugge, Lierse SK en Racing Genk uit
België en Schalke’04, MSV Duisburg,
Bayer Leverkusen uit Duitsland doen
mee en uit Engeland de teams uit
Everton en Derby County. Om 09.30 uur
stellen de teams zich onder begeleiding
van dansgarde D’n Dreumel voor aan
het publiek en aansluitend wordt het
toernooi om 09.45 uur geopend.
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Enthousiaste
part-time medewerker/-ster

voor barwerkzaamheden in ons horeca gedeelte. Uren in
overleg, hoofdzakelijk avonduren. Minimum leeftijd 20 jaar.

Interieurverzorger(ster)
voor 2 ochtenden in de week.

Gelieve uw reactie te sturen naar onderstaand adres of
neem telefonisch contact met ons op.
De Kruisweide • Markt 28 • 5975 AN Sevenum • 077-4670901

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
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Nico Brabers vijfde in
Copa del Rey
Nico Brabers uit Grubbenvorst, die deel uitmaakt van het Lenco zeilteam, is zaterdag 6 augustus op een vijfde
plek geëindigd in de Copa del Rey in het Spaanse Mallorca.

Topfotograaf
met hoger doel
De beklimming van de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk is voor veel
wielersportliefhebbers de ultieme uitdaging. Ook Eugène van Hoof, professioneel fotograaf en eigenaar van Foto ID in Horst, trekt de stoute pedalen
aan. Op 17 september zoekt hij de top van deze roemruchte berg op.
Eugène van Hoof is er helemaal
klaar voor. Maandenlang heeft hij
getraind om goed voorbereid te zijn op
de beklimming van de Mont Ventoux.
Hij doet dit echter niet zomaar. Samen
met ruim 70 ondernemers gaat hij de
uitdaging aan om de top van deze berg
te bereiken. De beklimming van de
Mont Ventoux maakte regelmatig onderdeel uit van de Tour de France. Het
is zeker niet voor iedereen weggelegd
om deze uitdaging aan te gaan.
Het bereiken van de top van de

Het Lenco Zeilteam vol in actie, afgelopen week in Mallorca
toe. Ze kenden goede starts, waren
snel weg en voeren zelfs een tijd op de
eerste plaats. Maar ook vrijdag kwam
de tegenslag in de tweede helft en
werden ze door boot nummer vijf in
het algemeen klassement op een vijfde
plek gezet. Deze boot was overigens
een favoriet voor de titel en het snelste
van het veld. Op zaterdag konden ze dit
niet meer inhalen. “Het weer was super, net zoals de stemming aan boord.
Ook gisteren hadden we goede starts,
maar kwamen helaas niet in de juiste
wind, zoals onze Spaanse concurrenten.
Gelukkig wisten we onze vijfde plek in
het eindklassement te behouden”, zegt

Nico Brabers.
“Terugkijkend op de Copa del Rey
denk ik dat we er wellicht met te hoge
verwachtingen naar toe zijn gegaan.
De lokale zeilers kennen de windsituaties ter plekke veel beter. De eerste
vier boten in het klassement waren
van Spaanse komaf. In dat licht gezien
zijn we prima geëindigd”, aldus Nico
Brabers. “Ik ben trots om met dit team
mee te hebben gevaren. Het was een
prachtige wedstrijd, schitterende omstandigheden, zeer sportieve teams, en
vooral wereldklasse. Ook de organisatie
was fantastisch.”
Fotograaf: Pedro Martinez

LAATSTE WEEK

2e artikel e1,-*
Actie geldig op de afgeprijsde prijs

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

uw
a
l
s lag
s

Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

we
g
pe =
ch

en natuurlijk op de hele zomercollectie
Actie geldig t/m 13 augustus
*Goedkoopste artikel €1

Spoorstraat 1, Tienray Tel. 0478-691271
A73 richting Venray-Venlo, afslag 10 Horst-Noord/Tienray

www.modehuiscruysberg.nl

De zeilwedstrijd bestond uit
verschillende races, verdeeld over
drie dagen. Vorige week donderdag
eindigde het team tijdens de twee
wedstrijden op respectievelijk de derde
en de zesde plaats. “Het waren zeer
spannende races en eigenlijk verliepen
die heel bijzonder, want in het begin
liep het prima. Maar in beide races
verloren we terrein in de tweede helft
van de wedstrijd. Toch wisten we die
dag onze vierde plek in het algemeen
klassement te behouden, alleen de
voorsprong werd kleiner”, aldus Nico
Brabers. Tijdens de twee races op
vrijdag lachte het geluk niet verder

Openingstijden:
Maandag 13.30-18.00 uur
Di t/m Do 9.30-18.00 uur
Vrijdag
9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.30-17.00 uur

VINDT U OOK DAT:
n

Leren leuk is?

n

Leren meer is dan je hersenen pijnigen?

n

Leren iets is voor je plezier?

n

Leren en leren twee is?

n

Leren een lust voor je leven is?

n

Leren kan bij de Volksuniversiteit?

Vanaf september starten diverse cursussen voor volwassenen bij de Volksuniversiteit Venray/Gennep e.o.
Voor het uitgebreide aanbod kijk op: www.vu-venray.nl of haal de brochure gratis af bij, gemeente, vvv,
bibliotheek en rabobank omgeving Venray-Horst
De Volksuniversiteit Venray is telefonisch
bereikbaar vanaf 30 augustus 9.00 uur.
Tel: 0478-580185, Fax: 0478-514155
E-mail: venray@volksuniversiteit.nl
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Mont Ventoux is niet het doel op
zich. Door Eugène en zijn mededingers te sponsoren wordt namelijk
geld ingezameld voor de patiënten
van de afdeling oncologie van het
Elkerliekziekenhuis in Helmond.
De bedoeling is om uiteindelijk
150.000 euro in te zamelen voor de
verbetering van het welbehagen van
de patiënten.
Voor meer informatie over
deze sponsorrit zie
www.helmondvoorhelmond.nl

18America

Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van
Rabobank Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Maashorstfonds open tot en met
23 augustus 2011
Verenigingen en stichtingen kunnen tot
en met 23 augustus 2011 innovatieve
projectaanvragen voor het Maashorstfonds
indienen. De beoordelingscommissie
bespreekt de ontvangen aanvragen op
woensdag 21 september 2011. Op donderdagavond 20 oktober 2011 wordt bekend
gemaakt welke projecten gehonoreerd zijn
met een bijdrage.

De brochure Maashorstfonds 2011 en het
aanvraagformulier kunt u downloaden via
de website www.rabobank.nl/maashorst. In
onze kantoren liggen eveneens brochures
met aanvraagformulier gereed.
Vragen? Neem dan contact op met de afdeling
Communicatie telefoon (077) 397 92 08. |

Nu ook MyOrder bij
Golfcomplex ‘De Golfhorst’

Meedoen
aan de wedstrijd
kan tot en met
vrijdag
19 augustus

Ik doe mee aan de wedstrijd!

Golfcomplex De Golfhorst in America
en Rabobank Maashorst presenteerden
onlangs in America MyOrder, het nieuwe
bestel- en betaalsysteem.

Nabestaandenadvies
Na het overlijden van een naaste komt
er veel op u af. U moet van alles regelen,
allereerst de uitvaart en vaak ook allerlei
bankzaken. Rabobank Maashorst helpt u
graag als daar behoefte aan is.

aandacht. Heeft u als klant van Rabobank
Maashorst vragen hierover? Neem dan
contact op via (077) 397 92 22 of mail naar
particulieren@maashorst.rabobank.nl. |

Derk Jolles van De Golfhorst zegt:
“Bezoekers van het golfcomplex aan de
Raamweg in America kunnen voortaan ook
hier via hun mobiele telefoon met internetmogelijkheden de menukaart inzien, een
bestelling plaatsen en direct afrekenen.
Klanten kunnen in ons restaurant en op het
terras snel en gemakkelijk hun bestelling
plaatsen én meteen betalen met hun
mobiele telefoon.”

Op www.rabobank.nl/maashorst vindt u een
korte handleiding voor de afwikkeling van
bankzaken bij een overlijden. Naast bankzaken is er vaak nog veel meer te regelen: het
laten opmaken van een verklaring van erfrecht,
het informeren van allerlei instanties etc. Op
onze website staat eveneens een uitgebreide
checklist van overige zaken waaraan u moet
denken.

voor kleine betalingen, zoals in de horeca.
Maar denk ook aan de bioscoopkaartjes,
parkeertickets en bezorgmaaltijden.”
MyOrder heeft inmiddels al bij ruim 2.600
bedrijven in Nederland haar intrede gedaan.
Ook pizzeria’s, kappers en restaurants maken
al gebruik van de nieuwe manier van
bestellen en betalen. Kijk voor meer informatie op: www.myorder.nl of neem
contact op met Rabobank Maashorst. |

Yvonne van den Beuken, Adviseur Financiële
Logistiek van Rabobank Maashorst, licht de
eenvoudige werking toe: “De klant heeft een
mobiele, digitale portemonnee, de zogenaamde MiniTix. Het saldo wordt door de
consument beheerd via de bankrekening.
Je kunt er zelfs voor kiezen om het saldo
automatisch te laten aanvullen. MyOrder is
gratis voor de consument en vooral geschikt

Zoekt u hulp bij het afhandelen van de
bankzaken van de overledene? Onze
adviseur Hay Hoeijmakers neemt u graag
een stukje zorg uit handen en biedt oprechte

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

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

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

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

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

jongeren 19
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15 VRAGEN aan Pien Derks

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

Pien Derks
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Dat weet ik nog niet, ik kijk wel wat er
op mijn pad komt en waar ik verder
mee kan gaan. Ik weet ook nog niet
precies wat ik later wil worden of wil
gaan doen. Ik heb ook nog wel een
paar jaar de tijd om daar over na te
denken. Maar mensen beter maken,
iets leren of helpen lijkt me wel echt
super.
O ja, en ik hoop me te verbeteren in
het lesgeven van jonge turnsters. Dat
doe ik al vanaf mijn twaalfde in
Panningen en ik vind het hartstikke
leuk. Ook merk ik nu al dat ik me
steeds meer ontwikkel binnen de
vereniging.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?

Een favoriet vak heb ik niet echt.
Exacte vakken zoals scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde vind
ik leuk. De talen daarentegen vind
ik vreselijk. Ik houd het liever bij het
Nederlands.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een erg gezellige vriendinnengroep van twaalf meiden. Samen
maken we van alles mee waar we
altijd wel om kunnen lachen.
Ik heb wel een vriendin die ik al
negen jaar ken, Marieke. Met haar
heb ik al heel wat meegemaakt in die
tijd, haha.
In het weekend ben jij te vinden in?
Vooral in de keet in Castenray. Daar
komen een paar vriendengroepen bij
elkaar, dat is altijd een feestje. Als er
ergens in het dorp wat te doen is zijn
we daar ook zeker bij.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Cakejes, chips, chocola. Gewoon
allemaal dat ongezonde, lekkere eten.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik denk dat ik daar een nieuwe gitaar
van zou kopen. Die ik nu heb is
akoestisch en ik wil graag een
semi-akoestische gitaar, dan heb je
meer mogelijkheden.
En hopelijk komt daar dan ook een
beter geluid uit, haha. De rest zou ik
sparen. Ik heb het geld nu nog niet
echt nodig, dus dan spaar ik het maar
voor later.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik werk bij De Turfhoeve, als ik daar
een dienblad zou laten vallen wil ik
wel graag door de grond zakken.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Een tolk, altijd handig! Verder geld en
een telefoon zouden ook wel van pas
komen, maar ik neem ook mijn
vriendinnen mee om samen een

feestje te gaan bouwen.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Hollands eten, simpel maar lekker.
Boerenkool met rookworst, wortelstamppot met braadworst of puree.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een kledingstuk waar ik me
gemakkelijk in kan bewegen. Een
legging, trainingsbroek, hemdje, niet
te moeilijk.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik vind lesgeven bij het turnen erg
leuk. Ook de dingen daar omheen
zoals het coachen van wedstrijden,
het volgen van cursussen en het
organiseren van clubkampioenschappen vind ik leuk. Verder besteed ik
natuurlijk veel tijd aan school. In het
weekend werk ik en ga ik uit met mijn
vriendinnen.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik ben erg tevreden met hoe het nu is.
Dat ik wat verder moet fietsen naar
het uitgaansleven maakt mij niet
zoveel uit, als het uiteindelijk maar
gezellig is.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Haha, ik heb helemaal geen verstand
van films. Iemand anders mag
beslissen en dan kijk ik wel mee, als
het maar geen horror of thriller is. Dat
is niks voor mij.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik denk dat ik dan eens zelf naar het
turnen rijd. Pap en mam kunnen die
weg ondertussen wel met hun ogen
dicht rijden, zo vaak moeten ze me
wegbrengen. Dus dan kunnen zij
lekker thuis blijven.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Marieke en ik hebben afgesproken
een grote wereldreis te maken.
Een letterlijke wereldreis van Australië
tot Noord-Amerika en van China tot
Egypte.
Dus er zijn nog zoveel landen waar ik
naartoe zou willen gaan.

M.Custers Tandtechnisch Laboratorium
Oostrum
Met meer dan 40 jaar ervaring
in de tandtechniek, zijn wij als extra service
elke zaterdag geopend op afspraak!!

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

Reparatie aan uw gebit nodig?
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Elke zaterdag van 10:00 tot 14:00

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

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

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

Mies
Column
Antislipcursus
Cadeautje van mama: een
twee uur durende antislipcursus. Hartstikke leuk, maar ook
een klein beetje eigenbelang,
aangezien mama op de een of
andere manier niet kapot is van
mijn rijkunsten en stokstijf van
de stress in de bijrijdersstoel
naast me zit. Deze cursus zou
helpen volgens haar, ik zou
meer controle over de auto
krijgen en zij meer vertrouwen
in mij.
Tijdens deze cursus zouden
we leren hoe we om moeten
gaan met een noodstop of een
slip. Met een aantal auto’s
stonden we in een rijtje, we
waren om de beurt aan de beurt.
Zo konden we alles zelf ervaren
en tegelijkertijd kijken naar wat
de anderen ervan bakten. Een
instructeur gaf ons adviezen en
aanwijzingen door een portofoon
die in alle auto’s te horen was.
De noodstop, daar begonnen
we mee. Schijnbaar heel gemakkelijk want het ging iedereen
goed af. Yes, eindelijk was ik aan
de beurt. Huppakee plankgas,
want ik had maar een klein
stukje om een beetje op tempo
te komen. Blijkbaar niet helemaal de bedoeling, hysterisch
geschreeuw van de instructeur
kwam door de portofoon de auto
binnen. “Ho ho ho ho! Rustig!
Niet zo hard!” Niet zo hard? Het is
toch een noodstop? Op de meeste
wegen rijd je toch ook harder dan
30 kilometer per uur? Natuurlijk
zat ook hier mama weer stokstijf
en dit keer ook gillend naast me.
We gingen verder met het
slippen. Een groot nat vlak in
combinatie met een gaspedaal
en een handrem zorgt ervoor dat
de auto flink rondjes gaat
draaien. Ook hier lukte het me
niet mama relaxed naast me te
laten zitten. Met de drie rondjes
die de auto op het slipvlak
maakte kon ze nog leven. Maar
toen de instructeur bij mijn beurt
door de portofoon riep dat hij me
bijna niet boven het stuur uit zag
komen, gevolgd door de vragen
of ik wel wat zag en of ik niet
een kussen onder m’n kont nodig
had, brak de stressbom helemaal
uit. “Kun je niks zien!? Zie je
minder dan normaal in de auto!?
Lukt dat nu wel!?”
Oeps. Ik weet niet of dit
helemaal de bedoeling was van
het cadeautje. Ik heb namelijk
niet echt het idee dat mama door
deze cursus ook daadwerkelijk
relaxter naast me in de auto zit.
Mies
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Kroetwis maken
Museum De Locht houdt oude tradities in ere, zo ook het bekende
volksgebruik rond Maria Hemeldvaart: het maken van kroetwis.
Op zondag 14 augustus zijn de deuren van het museum geopend voor
deze speciale activiteit.
Kroetwis is een speciale bundel
kruiden en planten. De verhalen van
vroeger vertellen dat deze bundel
beschermt tegen onder andere hoofdpijn, verkoudheid en blikseminslag.
Kinderen kunnen onder deskundige
begeleiding hun eigen kroetwis
maken en daarmee zichzelf en hun
huis beschermen.

Verder demonstreren de smeden
van De Locht in de verbouwde smidse
hun vaardigheden in het maken van
siersmeedwerk.
Het museum is alle dagen open
van 11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.museumdelocht.nl

Muziekprogramma op
LK paarden en pony’s
Lottumse feestband NUH en countryrockband Three Amigos verzorgen
zondagavond 14 augustus vanaf 19.00 uur het muzikale programma van
de Limburgse Kampioenschappen paarden en pony’s in Lottum.
Ook is er een linedance-show.
Iedereen is welkom bij het afsluitende
feest van de kampioenschappen
bij Ruiterclub Lottum. Voorzitter Jac

Wagemans: “Hoe meer bezoekers, hoe
liever!” Het feest vindt plaats in de
feesttent bij Rijhal Hoogveld aan de
Stokterweg in Lottum. Entree is gratis.

Kermisactiviteiten
in de Kantfabriek
Museum de Kantfabriek organiseert woensdag 31 augustus een lezing
door Annie Schreuders-Derks en zondag 11 september een kermisdiner in
het museum.
Annie Schreuders-Derks, conservator van het Museum van de Vrouw
in Echt, zal een lezing komen houden
over een een gegoede dame met haar
dienstmeid. Daarin komt het werk
van de huisvrouw in brede zin aan
het woord. Annie Schreuders-Derks
heeft haar levenslange interesse in de
Limburgse volkscultuur geconcretiseerd
in haar Volkskundig Bureau NostalNu.
De door haar bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van het
leven van de Limburgse vrouw in al
haar facetten gedurende de laatste
anderhalve eeuw. De lezing op woensdag 31 augustus duurt van 19.30 tot

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

21.45 uur. Vanaf 18.30 uur is ook de
expositie ‘Het tafelkleed vertelt’ open.
Bijwonen van de lezing kost 5 euro per
persoon, inclusief koffie of thee.
Het kermisdiner vindt zondag
11 september plaats. De tafels worden
gedekt met het mooiste tafellinnen
en het beste serviesgoed komt uit de
kast. Chef-kok Jeroen Zuuring en studenten van de Cas Spijkers Academie
uit Boxmeer zorgen voor een heerlijk
kermisdiner. Aanvang van het diner is
12.00 uur. Kosten zijn 27,50 euro per
persoon exclusief drank.
Aanmelden kan voor beide activiteiten via info@kantfabriek.nl

Carbootsale Horst steeds populairder
De carbootsale in Horst kent vanaf de eerste editie in 2010 een trouwe en groeiende schare bezoekers. De schitterende locatie bij het kasteel in Kasteelpark ter Horst draagt daar een flinke steen aan
bij. Verkopers en kopers komen van heinde en ver naar Horst voor deze kofferbakverkoop. Intussen
behoort Carbootsale Horst tot de meest gewaardeerde in Nederland.
Een wandeling over het terrein maakt een bezoeker duidelijk wat deze markt in Horst zo bijzonder
maakt. Volgens hem is er in Nederland geen mooiere achtergrond voor een tweedehands markt dan
bij de kasteelruïne. Inmiddels hebben ook trendy tijdschriften deze markt ontdekt en wordt Horst
aangeprezen als bestemming voor een ideaal dagje uit. Dit jaar vindt de carbootsale nog twee keer
plaats. Op zondag 14 augustus en 11 september kunnen koopjesjagers tussen 08.30 en 16.00 uur
terecht aan de Kasteellaan in Horst ( A73 afrit 10). In het najaar vinden bovendien nog twee indoormarkten plaats in de Horster Mèrthal. Meer informatie over Carbootsale Horst is te vinden op
www.carbootsalehorst.nl

Mariafeesten in Tienray
Op zondag 14 en maandag 15 augustus vinden in Tienray de grote Mariafeesten plaats. Het Mariadorp van
Noord-Limburg nodigt iedereen van harte uit om deze dagen mee te komen vieren.
De Mariafeesten vinden jaarlijks
plaats rond het Hoogfeest van Maria
ten Hemelopneming. Dit jaar treedt
W. van Meijgaarden op als gastpredikant. Als voorzitter van de NLZ, de
organisatie die zich vooral bezighoudt
met bedevaarten voor zieken, is hij
nauw met Lourdes verbonden. Tijdens
de Mariafeesten verzorgt hij de ziekenzegening.
Tienray is het officiële ‘Klein
Lourdes’ voor Nederland. In 1877 kreeg

Groothandel voor particulieren in
tuinplanten en laanbomen

aardbeienplanten

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

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

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

het dorp van paus Pius IX deze eretitel
toegewezen. Het ‘Lourdesgevoel’ komt
tijdens de Mariafeesten vooral tot
uitdrukking tijdens de sacramentsprocessie en de lichtprocessie op maandagavond. De kaarsen voor deze lichtprocessie zijn in de kerk te verkrijgen.
De verbintenis met Lourdes blijkt
ook uit de steen van de grot van
Lourdes zelf die verwerkt is in de
Lourdesgrot in de kerk. Na de diverse
vieringen is Lourdeswater in de kerk

te verkrijgen. Het programma van de
feesten van dit jaar ziet er als volgt uit.
Zondag 14 augustus om 15.00 uur
is het Plechtig Marialof met aansluitend
Sacramentsprocessie en Ziekenzegening
door gastpredikant W. van Meijgaarden.
Maandag 15 augustus om 20.00
uur is de plechtige hoogmis met aansluitend de lichtprocessie.
Beide vieringen worden opgeluisterd door het Gemengd Koor
Tienray.
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Big Bam Boom Band
bij motorcamping
D’n Toerstop

cultuur 21

Line-up Knorpop
Knorpop is terug van weggeweest en vindt komend weekend plaats op het evenemententerrein in Horst. Als
vanouds zijn er drie verschillende podia met uiteenlopende artiesten.

Bluesrockband Big Bam Boom Band speelt zaterdag 13 augustus in
het café van motorcamping D’n Toerstop.

Zaterdag op de mainstage: King Jack
Big Bam Boom Band uit regio
Utrecht rockt al sinds jaren op
verschillende Nederlandse podia. De
band speelt op hun eigen manier covers van Cream, the Who, the Rolling
Stones, Johnnie Winter, Pat Travcers
etcetera.
Gitarist Alfred van de Linden
speelde onder andere in the Juniors,
Bintangs en Frank Kraayeveld-band.
Drummer Wessel van Alphen is de

jongste van de band en speelt tevens
in Led Zeppelin-tribute Blackdog met
gitarist Alfred. Zanger en basgitarist Fred Jacquet speelde eerder
Groningen, Drenthe en Duitsland
plat met Erwin Java’s Second Skin.
De band wordt verder gevormd door
mondharpenist Rinus, ook bekend van
the Vintage Brothers.
Aanvang is 21.30 uur en de
entree is gratis.

Vrijdag 12 augustus is alleen de
tent open en bestaat het programma
uit dj’s. Onder andere dj Tammi,
Dansvoer, dj Tack-it en Niks draait
door verzorgen het muzikale programma. Kaarten aan de dagkassa kosten
5 euro.
Zaterdag 13 augustus zijn alle podia
open. De pop-soul band Yellow uit de
regio won de bandbattle van OJC Knor
en mag daarom de mainstage openen.
Daarna volgen the Skarabeez (retro, ska,

jazz), Pop up animal kids (rock, bluesrock), Kensington (3fm serious talent),
Handsome Poets (3fm serious talent),
Chef Special (3fm serious talent) en
King Jack (ex-bandleden Anouk, rock,
bluesrock).
Op de Formostage draaien dj
Bennie Hard en Mc Tonny Star (nineties
en hardstyle), Trouble Torch (hardstyle),
JB & the Commender, Waverider
(hardstyle), Digital Punk (hardstyle),
On the move (oldschool, early rave) en

Tango & Cash (hardcore).
Op de Claire et la luna-stage
staan dj No Name (schranz, techno),
Floorfilla (drum & bass), Raw Genetic
(drum & bass, jungle), Goulash
(drum & bass), dj Rebel (drum & bass)
en Wayne Nice & Frank Slappa
(dubstep).
Kaarten voor zaterdag kosten aan
de dagkassa 17,50 euro. Combikaarten
zijn verkrijgbaar via de website en
kosten 17,50 euro.
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Hallo Horst aan de Maas verloot twee vrijkaarten

Concert Rowwen Hèze in De Mariapeel
Rowwen Hèze geeft op 10 en 11 september 2011 een aantal bijzondere
concerten midden in natuurgebied De Mariapeel. Op de grens van
Evertsoord en Helenaveen speelt de band live en luistert het publiek via
draadloze hoofdtelefoons, waardoor de natuur in het stiltegebied niet
wordt verstoord.
”Het is een bijzonder project, ”
aldus frontman Jack Poels.” Tijdens deze
concertreeks beleven het publiek en
de band samen de Peel op een unieke
manier. Zo spelen we het nummer De
Peel In Brand letterlijk vanaf de plek die
als inspiratiebron diende voor dit nummer. Zie het al voor je, de Peel die rood
kleurt door de ondergaande zon.”
”We zijn erg blij met deze concertreeks”, zegt Piet Zegers van
Staatsbosbeheer. “Toen we anderhalf
jaar geleden het verzoek kregen
om concerten te organiseren in een
stiltegebied waren we erg verbaasd.
Toen bleek dat het om stilteconcerten
ging, waarbij de natuur volledig in haar
waarde wordt gelaten zijn we mee
gaan zoeken naar mogelijkheden om
deze concerten mogelijk te maken.
Rowwen Hèze weet namelijk als

geen ander de schoonheid van de Peel
te verwoorden.” Voor het concert wordt
geen groot podium gebouwd. De band
staat tussen de bomen en voor het
publiek is een mooie natuurlijke heuvel
gereserveerd. Om de natuur niet teveel
te verstoren zijn er voor ieder concert
slechts 400 kaarten beschikbaar. Meer
informatie en de voorverkoopadressen
zijn te vinden via www.peelconcerten.nl
Dinsdagnacht om 00.00 uur startte
de verkoop en binnen een mum van
tijd waren alle beschikbare kaarten
uitverkocht. De organisatie onderzoekt
de mogelijkheid voor een extra concert
op zondagmiddag. HALLO Horst aan de
Maas heeft twee vrijkaarten. Ga naar
www.hallohorstaandemaas.nl geef het
antwoord op de prijsvraag en maak
kans om bij dit unieke concert aanwezig
te zijn.

Kijk ook op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

Broekhuizenvorst
Countrydag

zo 14 augustus
12.30 – 17.00 uur
Locatie: café Ald Vors

Horst

DJ Michel on Tour
vr 12 augustus 22.00 uur
Locatie: café De Lange

Limburgse Kampioenschappen
Pony’s en Paarden
za 13 augustus 09.30 uur –
zo 14 augustus 09.00 uur
Organisatie: Pony en Ruiterclub
Lottum
Locatie: ruiterterrein
Stokterweg

Momenteel wordt er een vakantierooster gehanteerd, enkele tijden
zullen dus afwijkend zijn of er zijn
diensten komen te vervallen.

America
zondag

zondag

vr 12 en za 13 augustus
Locatie: Blakweg 22

Broekhuizenvorst

Kroetwis maken, smeden

Muse – Tribute door Muscle
Museum

Midzomeravond

za 13 augustus 22.30 uur
Locatie: Blok10

za 13 augustus
19.00 – 23.00 uur
Locatie: Attractiepark Toverland

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

Carbootsale

Vakantiemarkt

zo 14 augustus
08.30 – 16.00 uur
Locatie: nabij kasteelruïne
Kasteelpark ter Horst

zo 14 augustus
10.00 – 17.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
de Schatberg

Jeugdvoetbaldagen

Tienray

zo 14 augustus
Locatie: museum de Locht

Sevenum

Amerikaanse barbecue

zaterdag

vervalt

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

vervalt

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

woensdag
donderdag
vrijdag

Zomermarkt – Streekmarkt

Mariafeesten

di 16 augustus 09.00 – 12.00
uur
Locatie: centrum

zo 14 – ma 15 augustus
Locatie: Kerk Troosteres der
Bedrukten

Kronenberg
zaterdag

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Venray

Meterik

(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

zaterdag

zondag
donderdag

Melderslo
Vredeskapel (i.p.v. kerk)
zaterdag
Heilige mis
donderdag Rozenkrans

17.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 augustus
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

dinsdag

Linders
Linders

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

09.45

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

Meerlo

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

10.00

Grubbenvorst

(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

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

Heilige mis

za 13 augustus
Locatie: OJC Gaellus

Venlo

Verloskundige zorg

Heilige mis

Punx Picknick

vr 12 – za 13 augustus
20.00 – 01.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: evenemententerrein

Huisartsenpost

Vakantierooster

Broekhuizen

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

ma 15 – do 18 augustus
09.00 – 16.30 uur
Locatie: voetbalvelden

Kerkdiensten

Melderslo

Knorpop

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

Lottum

Sevenum

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

service 23

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
zondag
maandag
woensdag

Heilige mis
18.00
Marialof
15.00
sacramentsprocessie
lichtprocessie 20.00
Heilige mis
19.00

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

24

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

