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Oldtimer Festival
valt in het water
Zware regenbuien en flinke windstoten zorgden
voor een tegenvallende opkomst van deelnemers en
publiek tijdens het Oldtimer Festival Horst aan de Maas.
Met 500 inschrijvingen waren de verwachtingen
hoopvol, maar het slechte weer gooide roet in het eten.

Vooral zondag viel de regen met
bakken uit de hemel. Het slechte
weer weerhield een aantal tractorliefhebbers er echter niet van om
naar Kasteelpark ter Horst te komen.
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Helaas voor het publiek en deelnemers
bleven veel van de verwachte oldtimer
auto´s, motoren en bromfietsen weg.
Organisator Cor Heufs: “Je kunt alles
organiseren, behalve het weer. De
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opkomst op de redelijk zonnige zaterdag viel ons echter ook wat tegen. Dat
gaan we de volgende keer dus anders
aanpakken.” Heufs heeft inmiddels
aangekondigd dat het festival volgend
jaar gewoon doorgaat.

Laagdrempelig
Het festival in Horst staat bekend
om het laagdrempelige karakter en
het vaak verrassende deelnemersveld
aan voertuigen. Ook dit jaar waren
er een paar juweeltjes te bewonderen, zoals een nooit gerestaureerde
Mitsubishi Galant uit 1979 in showroomstaat’, een auto die inmiddels
geheel uit ons straatbeeld is
verdwenen.
Ook Geert en Jolanda Versleijen
uit Meterik, de prijswinnaars van het
prestigieuze Concours d’Elégance ´t Loo
in Apeldoorn, gaven acte de presence
met hun Opel Kadett GT/E.
Verder waren er bijzondere
bromfietsen van het roemruchte merk
Royal Nord te bewonderen en genoten
deelnemers en publiek van de tractordemonstraties.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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14-jarige loopt van Rotterdam naar Amsterdam

Iris van der Sterren volbrengt
achtdaagse wandeling
Iris van der Sterren uit Horst heeft haar persoonlijke Dam tot Damloop met succes volbracht. Afgelopen zondag
arriveerde zij op de Dam in Amsterdam. De wandeling van 85 kilometer is volgens Iris moeilijk maar zeer goed
verlopen. In de hoofdstad overhandigde zij een cheque ter waarde van 1.695 euro aan Hans Stam, directeur van de
Nederlandse Hartstichting.
Iris maakte de wandeling om geld
in te zamelen voor de Nederlandse
Hartstichting. Iris lijdt zelf aan het
Scimitar-syndroom, een hart- en longafwijking. Met de wandeling wilde zij
bovendien aantonen dat een lichame-
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lijke beperking er haar niet van kan
weerhouden om een dergelijke wandeling te maken. Zelfs RTV Noord-Holland
wijdde een filmpje aan het initiatief
van de 14-jarige Iris uit Horst. Daarop is
zij te zien in gezelschap van wethou-

der Birgit op de Laak van Gemeente
Horst aan de Maas, die een dag met
Iris meeliep. Het geldbedrag dat Iris
voor de Hartstichting bij elkaar heeft
gelopen overschrijdt ruimschoots haar
doelstelling van 1.000 euro.

Meer steun
voor voedselbank
Stichting Voedselbank Venray e.o., die ook de dependance in Horst
beheert, krijgt steun van supermarktketen Jan Linders. De supermarkt gaat
producten die niet meer verkocht kunnen worden in de supermarkt, maar
nog wel geschikt zijn voor consumptie, doneren.
Er leven steeds meer gezinnen
onder de armoedegrens. Ook steeds
meer gezinnen uit Horst aan de Maas
melden zich bij de voedselbank. De
wachtlijsten voor voedselhulp worden
hierdoor steeds langer. De voedselbank
is afhankelijk van donaties. Zij stellen
hun pakketten samen uit giften en
donaties. De voedselbank is daarom erg
blij met het initiatief van Jan Linders.
“Er komen steeds meer gezinnen
bij. Ook in Horst aan de Maas”, laat
een woordvoerder van de Voedselbank

weten. Jan Linders start met het
leveren aan de Voedselbank vanuit zijn
supermarkten in Tienray, Grubbenvorst,
Horst, Sevenum, Gennep, Venray en
Bergen.
Stichting Voedselbank Venray
e.o. zal ook bij de Voedselbank in de
Loevestraat in Horst pakketten, afkomstig van Jan Linders, uit gaan geven.
In 2013 wil supermarktketen Jan
Linders hun steun uitbreiden en ook
gaan leveren aan andere voedselbanken in het land.

Drekweg Hegelsom
geopend

Gemeente steunt theater

Kukeleku gered
door extra subsidie
Stichting Kukeleku uit Horst is voor komend theaterseizoen gered.
Afgelopen week werd bekend dat de stichting acuut meer subsidie nodig
had om nog langer theatervoorstellingen in cultureel centrum ’t Gasthoes
te kunnen verzorgen.
Afgelopen jaren kreeg de stichting
15.667 euro per jaar aan subsidies.
Wethouder van Rensch van cultuur
heeft laten weten dat de stichting
de benodigde 7.000 euro extra krijgt
als projectsubsidies. “We hebben
jarenlang hetzelfde bedrag aan
subsidie gegeven terwijl de kosten
voor Kukeleku maar bleven stijgen.
Kukeleku heeft het het afgelopen jaar
zwaar gehad. Om de culturele stichting weer gezond te maken, heeft het
College van B&W besloten de extra
subsidie, waar om gevraagd was,
toe te kennen.” Ook gaat het College
van B&W een structurele subsidie-

regeling voorleggen aan de gemeenteraad. “We vinden het belangrijk dat
Kukeleku weer een goed programma
kan samenstellen”, zegt de wethouder. De gemeenteraad moet beslissen
over deze structurele regeling. “Het
is aan de gemeenteraad of Kukeleku
blijvend 7.000 euro meer krijgt. Daar
moet natuurlijk ook geld voor zijn”,
aldus Van Rensch.
Stichting Kukeleku verzorgt ieder
jaar verschillende voorstellingen in
’t Gasthoes. De afgelopen jaren kwamen er regelmatig bekende theaternamen naar het Horster cultureel
centrum.

Met het wegtrekken van een papieren zak aan een touwtje werd de
Drekweg in Hegelsom zaterdag 7 juli ‘officieel’ geopend. De ludieke actie is
op touw gezet door de mensen die de volkstuintjes aan de Langstraat
onderhouden.
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Nieuwsblad niet ontvangen?

Kapitein
op je eigen schip

Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Vul uw tuinset aan
met een grote parasol

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 bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

De Drekweg is het pad langs het
volkstuinencomplex aan de Langstraat in
Hegelsom. De gemeente heeft het pad
niet opgenomen in het groenonderhoud.
Daardoor tiert het onkruid langs het pad
welig. Enkele inwoners van Hegelsom
stoorden zich daar aan en besloten
het heft in eigen handen te nemen en
regelmatig het onkruid, in de volks-

mond ‘drek’ genoemd, te verwijderen.
Zodoende ontstond het idee om het
pad een eigen straatnaam te geven:
Drekweg. De onthulling van het bord
werd verricht door Danique Wijnands.
Volgens Lambert van Helden, een van
de initiatiefnemers, zijn de reacties van
de bewoners van de Langstraat heel
enthousiast.

Hoogwaardige afdruk
van uw favoriete
vakantiefoto

€6,-

€3,€599,-

€299,€15,-

€7,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Floriade afhankelijk
van weergoden
De Floriade is op vrijdag 6 juli met een tussenbalans van de bezoekersaantallen gekomen. Tot nu toe zijn
1.174.623 tickets verkocht. De organisatie hoopt in totaal twee miljoen bezoekers te halen. Hoe denken de
ondernemers uit Horst aan de Maas die betrokken zijn bij de wereldtuinbouwexpo daarover?

Het mag iets
frisser van u?

Ons rode bessengebakje
Horst • GrUBBENVorst
Autobedrijf
Pieter Huijsmans, hoofd marketing van attractiepark Toverland in
Sevenum, is positief. “Ik denk wel
dat de twee miljoen bezoekers deze
keer gehaald worden. Het is natuurlijk
wel afhankelijk van het weer, maar
dat komt omdat het vooral buiten is”,
vertelt hij. “Ze hebben het deze keer op
een andere manier aangepakt. Andere
jaren was de Floriade meer gespecialiseerd op bepaalde groepen. Nu is de
Floriade voor alle doelgroepen leuk om
te bezoeken.”
Theo Clevers van de Grubbenvorster
ijssalon denkt ook dat het bezoekersaantal wel gaat stijgen tot twee miljoen. “Als ik kijk wat er de afgelopen
dagen hier te doen is geweest, wordt

dat aantal wel bereikt. Er zijn bijna
geen bussen meer, maar toch is het
druk hier. Dat betekent dat het vooral
toeristen zijn die een dagje komen
rondkijken. Ik zal het zo zeggen: als de
vakantieparken in de regio vol zitten,
dan weet ik 90% dat we het gaan
redden. Veel mensen trekken er een
extra dag voor uit om de Floriade te
bezoeken. Vooral de Japanners vallen
op, die hebben hun bezoek zeker van
tevoren gepland.”
Hay Soberjé van Het Aardbeienland
in Horst heeft er ook vertrouwen in,
tenminste als het weer goed is. “Als ik
de weersverwachting van aankomende
week zie, denk ik eerlijk gezegd niet
dat het bezoekersaantal van twee mil-

joen gehaald gaat worden. De Floriade
is heel erg afhankelijk van het weer. Als
ze deze zomer goed weer krijgen, gaan
ze het zeker halen, maar dat is nog
even afwachten.”
Paul Beck, algemeen directeur
van Floriade 2012 vindt dat het tot nu
toe uitstekend is gegaan. “We gaan
de zomerperiode in met een bijzonder
goed gevoel en het volste vertrouwen.
De maanden juli en augustus zijn
belangrijk. Het weer moet mee zitten.”
De eerste drie maanden hebben vooral veel groepen een bezoek
gebracht aan de Floriade. Nu moet de
Floriade het hebben van de individuele
bezoekers. De wereldtuinbouwexpositie
is nog tot 7 oktober geopend.

Fer van lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
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Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

Aanhouding wegens huiselijk geweld
De politie heeft op zondagavond 8 juli in Sevenum een 31-jarige man aangehouden voor huiselijk geweld.
Hij had zijn 67-jarige vader mishandeld en bedreigd. De verdachte werd aangehouden voor mishandeling en
bedreiging met de dood. Volgens de woordvoerder van politie Horst is de arrestatie goed en zonder noemenswaardige problemen verlopen.
Het bleek dat vader en zoon een
conflict hadden in de relationele sfeer.
Tijdens het conflict heeft de verdachte
zijn vader bedreigd met de dood
en hem een aantal keren tegen het
hoofd geslagen. De woordvoerder van
politie Horst laat weten dat dit niet
de eerste keer is dat deze situatie

zich voordeed. “De verdachte heeft al
eerder in hulpverlening gezeten, maar
is nu weer teruggevallen. Hij kampt
met psychische problemen.”
Over de situatie van de 67-jarige
man laat de woordvoerder weten dat
het “redelijk goed” met hem gaat. “Hij
heeft verder geen verwondingen, maar

hij was wel erg geschrokken. Zoiets is
nooit fijn.” Na zijn aanhouding is de
31-jarige man in verzekering gesteld
en is hem een huisverbod opgelegd.
“De vader begrijpt wel dat zijn zoon
een huisverbod heeft gekregen. Dit
geeft hem een veilig gevoel”, aldus
de woordvoerder.
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Glasvezelnieuws Horst aan de Maas
Horst aan de Maas koos overtuigend voor glasvezel. Daarmee bent u helemaal klaar voor nu en de
toekomst. En kunt u genieten van internet met de snelheid van het licht, superieur beeld en geluid
op uw tv en tal van waardevolle nieuwe diensten. Binnenkort is het zover. En wordt uw gemeente
aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Naar verwachting zal het hele traject
ongeveer 9 maanden in beslag nemen.

Dit moet u weten.

Wie wordt úw serviceprovider?

KPN maakt communicatie tussen mensen
al meer dan 125 jaar mogelijk en is ervan
overtuigd dat glasvezel de superieure
technologie zal zijn voor de toekomst. Glasvezel
van KPN biedt ongekende mogelijkheden
voor internetten, tv-kijken en bellen. Met de
Glasvezel Alles-in-één-Pakketten van KPN haal
je het beste in huis.
www.kpn.com/glasvezel

Wij stellen u voor
aan Gebr. v.d. Donk.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in Horst aan de
Maas wordt verzorgd door Gebroeders v.d. Donk
uit Oss. Gebroeders v.d. Donk heeft een ruime
ervaring met het aanleggen van glasvezel en heeft
voor Reggefiber onder andere ook in Gemert-Bakel
de aanleg verzorgd. In Horst aan de maas zijn de
bouwwerkzaamheden inmiddels van start gegaan.
Het totale project zal tot het einde van dit jaar in beslag
nemen. In totaal wordt er in het hele aansluitgebied
wel 200 km geul gegraven voor de glasvezelkabels.
Op dit moment wordt dit gedaan door maar liefst
18 graafploegen die worden ondersteund door 7
schouwers. De schouwers bezoeken alle woningen in
het aansluitgebied en bepalen waar de glasvezelkabel

het beste in een woning kan worden binnengebracht.
In een deel van de gemeente Horst aan de Maas vindt
van april t/m september de Floriade plaats. Hierdoor
kan er in een bepaald gebied tijdens de Floriade
niet gegraven te worden. Om te voorkomen dat het
project vertraging oploopt zorgt gebroeders v.d. Donk
ervoor dat er nu alvast extra veel wordt gegraven.
Tijdens de bouwvak komende zomer zal er van 16 juli
t/m 5 augustus niet worden gegraven. Hierna wordt
alles weer opgepakt om het hele aansluitgebied zo
snel mogelijk te voorzien van glasvezel. De eerste
bewoners kunnen naar verwachting half april al
gebruik gaan maken van hun aansluiting en zo
zelf ervaren wat glasvezel allemaal voor voordelen
brengt. Eind 2012 kan het hele aansluitgebied van
Horst aan de Maas gebruik gaan maken van hun
aansluiting en diensten op glasvezel.

Hoe gaat de aanleg in zijn werk?
Stap 1: Reggefiber in de straat.
Reggefiber legt het glasvezelnetwerk aan van straat tot straat. Daarvoor is
het nodig de stoep open te graven. Wij doen onze uiterste best om eventuele
overlast tot een minimum te beperken. Als we de stoep ’s ochtends opengraven,
proberen we deze voor het einde van de middag weer dicht te maken.

Stap 2: De aansluiting tot aan uw woning.
Om uw woning aan te sluiten op het glasvezelnetwerk, maken wij een verbinding
tussen de straat en uw woning. Als u een voortuin hebt, gebeurt dit door middel
van een tuinboring. De glasvezel wordt dan op een diepte van 60 cm onder de
grond naar uw woning geboord. Zo blijft uw tuin of bestrating intact.

Stap 3: De verbinding wordt uw huis binnengebracht.
De glasvezelkabel ligt nu onder de grond tot aan de voorgevel van uw woning.
Er wordt een afspraak met u gemaakt om de glasvezel uw woning binnen te
brengen. Daarna wordt deze kabel aangesloten op een glasvezelmodem. Nadat
de apparatuur is gecontroleerd, wordt alles weer helemaal netjes opgeleverd.

Stap 4: U bent klaar voor de toekomst.
Uw glasvezelmodem is nu technisch klaar voor gebruik. Maar u kunt pas
genieten van de vele voordelen van glasvezel zodra u diensten afneemt bij
een serviceprovider.

Internet, TV, radio en telefonie zijn er om het
leven aangenaam te maken. En wij zijn er om
te zorgen dat het ook echt zo werkt. Gratis
Overstapservice en duidelijke handleidingen.
Analoog, digitaal en interactief, met ons pakket
Klaar voor de Toekomst heeft u alles wat u nodig
heeft voor nu en straks. Lijbrandt, glasvezel, klaar.
www.lijbrandt.nl/horst-aan-de-maas

OnsBrabantNet gaat verder dan alleen het
leveren van de beste glasvezeldiensten.
OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend
advies aan huis, wanneer het u uitkomt. Dat
is het grote voordeel van OnsBrabantNet. Wij
staan dicht bij u.
www.onsbrabantnet.nl/horstaandemaas

XS4ALL werd in 1993 opgericht en is
sindsdien uitgegroeid tot dé kwaliteitsprovider
van Nederland. Op glasvezel biedt XS4ALL
Internet, Bellen en Televisie, maar ook zakelijke
diensten. De hoge snelheid van glasvezel is
één, maar bij XS4ALL is het kwaliteitsnetwerk
en de service die daarbij hoort even belangrijk.
www.xs4all.nl/glasvezel

Welkom met uw vragen.
Over glasvezel is veel te vertellen. Daarom bent u
van harte welkom in onze glasvezelwinkel of in
ons glasvezelservicepunt. We nemen alle tijd voor
uw vragen en kunnen u uitgebreid en onafhankelijk
informeren over de abonnementen van de
serviceproviders in uw gemeente.

Direct meer weten?
Ga dan naar
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

Glasvezelwinkel.
Kerkstraat 5
5961 GC Horst aan de Maas.
(077) 398 08 52
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Gasunie graaft geul in America

Kerkstraat 20a , Horst

De Gasunie legt een Noord-Zuid-leiding aan van Odiliapeel naar Melick. Momenteel zijn de werkzaamheden
in America en Sevenum in volle gang. De pijpleiding wordt dwars door akkers en onder wegen doorgelegd.
Met tijdelijk grote gevolgen voor het landschap.

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

badkleding • nachtmode • ondermode

Fijne vakantie voor iedereen
Aan de noordzijde van de Zwarte
Plakweg in America staan gewassen
en aan de zuidzijde is een geul van
ruim 25 meter breed en 1 meter diep
te zien, waarin bouwvakkers met
graafmachines en tractoren aan het

werk zijn. Midden in de geul wordt
een pijpleiding gelegd, die straks
gas transporteert van Odiliapeel naar
Melick.
De enorme buizen, die de leiding
vormen, zijn ruim 36 meter lang en

Subsidies voor NGB
Stichting Wakker Dier maakte maandag bekend dat Provincie Limburg en het Rijk forse subsidies verstrekt
hebben aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst. Hierop volgden verontwaardigde reacties van de
oppositiepartijen en een uitleg van staatssecretaris Bleker.
Wakker Dier vindt het onterecht
dat het NGB 2,1 miljoen euro subsidie
ontvangt voor ontwikkeling van vernieuwende technieken, marketing-, en
advieskosten. Ook krijgt het NGB geld
uit EU-fondsen en krijgen ze ondersteuning van de gemeente. Dat laatste
is een algemene regeling waar elke
veehouder recht op heeft.
Staatssecretaris Bleker van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie zei eerder over de megastallen dat deze “ongewenst” zijn. Onder
andere de Partij van de Dieren vroeg
hem hoe dit overeenkomt met het
subsidiëren van het bedrijf door de
overheid.
Bleker liet weten dat de subsidie
al voor zijn termijn verleend was en
hij deze niet ging terugdraaien. Hij

zei dat de subsidie voor de innovatie
bestemd is, niet voor de ondernemer.
“Het is een interessant concept dat wat
betreft dierenwelzijn, milieu, energieopwekking en mestverwerking tiptop
is. Maar deze ontwikkeling, de extreme
industrialisatie van de dierhouderij,
moet je in Nederland niet willen”, zei
hij in actualiteitenrubriek Nieuwsuur.
Hij stipte aan dat hij de innovatie op
zich toejuicht. De subsidie is volgens
hem verstrekt op voorwaarde dat de
proefmodellen, -ontwerpen en kennis
die in het bedrijf tot stand komen
beschikbaar wordt gesteld voor andere
bedrijven.
SP-kamerlid Van Gerven heeft hier
moeite mee: “Hier proberen we een
einde te maken aan deze gigastallen, omdat ze slecht zijn voor milieu

Blikseminslag of ander
noodgeval op het dak

een kleine 1,25 meter in doorsnee.
De werkzaamheden rond de aanleg
van de gasleiding zijn gestart op 2
april. De Gasunie verwacht dat de
leiding op 1 oktober 2013 in gebruik
wordt genomen.

en dier. Dan past het niet om in het
buitenland uit te gaan leggen hoe zij
dit ook kunnen gaan doen.”
Bleker geeft aan de subsidie niet
terug te draaien en dat de verdere
vergunningsprocedure bij de provincie
ligt. Ook daar heeft het subsidieverhaal voor opschudding gezorgd.
SP-Fractievoorzitter van Provincie
Limburg Thijs Coppus stelt schriftelijke
vragen aan de Provincie. Hij vindt het
opmerkelijk dat er tijdens de procedure
voor een vergunning door het provinciebestuur al geld in het bedrijf wordt
geïnvesteerd.
Provincie Limburg wijzigt haar
standpunt niet en steunt de bouw
van de stal nog steeds, aldus CDAgedeputeerde Van de Broeck. De bouw
van het NGB is gepland voor 2013.

0478-531795
Jacobs Dakbedekkingen

JACOBS

dakbedekkingen

0478-531795

Gordijnconfectie § Gordijnstoffen
Vouwgordijnen § Paneelgordijnen
Plissé -Duette § Jaloezieën
Rolgordijnen § Lamelgordijnen
Insectenwering

Kijk ook eens op insectenw
ering.com
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

50%
korTing*
*tenzij anders aangegeven

Bij alle
arTikelen me
T
rode STicker

exTra

korTing
Bij 1 arTikel 10%
Bij 2 arTikelen 20%
Bij 3 arTikelen 30%
Bij 4 arTikelen 40%

Jongste lezer
Vorige week kregen we op de redactie van HALLO een mailtje binnen met als onderwerp ‘jullie jongste
lezer’. Joep en Marieke stuurden een foto van hun dochter Lize (5,5 maand oud), die elke week vol enthousiasme in ons nieuwsblad kijkt. De redactie was zeer vereerd en wenst Lize veel leesplezier.

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

06

familie

12
07

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Voor nieuwbouw, onderhoud
of renovatie bel voor een
vrijblijvende offerte
ook tijdens de bouwvak
Tel: 0493-529940
Mobiel: 06-21561061

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Linders Interieur
Voor al uw voorkomend interieur en
fijn timmerwerk, zoals keukens, kasten,
meubels enz. Nu ook 3D ontwerp en
visualisatie. Stationsstraat 127 5963 AA
Hegelsom.
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Huurwoning gezocht in Horst.
Voorkeur minimaal 2 slaapkamers.
Op korte termijn te aanvaarden.
Telefoonnummer: 06 43 78 30 32.
Mooi wonen in rustige woonwijk,
Willem Alexanderstraat 16 Horst.
Prachtige woning in stijl.
Alle luxe en comfort. Bwj 2002.
In prijs verlaagd € 595.000.Tel. 06 21 23 88 89

Geslaagden
Aan Den Hulster in Venlo zijn
geslaagd:
Vmbo
Wesley Huijs; Dylan Donkers; Roy Hegger.
Havo
Tom Wilms; Sebastiaan Theelen;
Miriam Schatorje; Freek Heesen;
Sander Leeuw, Alexandra Delemarre.
Vwo
Monique van Leendert; Esmee Aarts;
Thijs Egelmeers; Lonneke Alberts;
Eefje van den Bercken.

Aan de Fontys Hogeschool Techniek
en Logistiek in Venlo zijn geslaagd
voor de Bachelor of Engineering:
HTS Mechatronica
Koen Gruntjens, Horst (cum laude);
Luc Kurvers, Horst.
HTS Werktuigbouwkunde
Mark Keiren, Melderslo; Etienne van
der Linden, Lottum; Koen Gerrits,
Lottum.

HORST
AAN DE MAAS
HORST

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.

* Dagopvang
* Peuterspeelzaal
*Onze
Buitenschoolse
deuren zijn geopend!
opvang
*Dagopvang Doolgaard
Kindcentrum
*Peuterspeelzaal
Kindcentrum
Meuleveld
*Buitenschoolse
opvang
Kindcentrum Weisterbeek

Tot ziens op één van
Tot ziens op
onze Kindcentra!

één van onze
Kindcentrum
Doolgaardkindcentra
in
Kindcentrum Meuleveldde
regio!
Kindcentrum Weistebeek

Te Koop: hoekwoning met garage,
Theresiastraat Meterik, aangebouwde
serre en carport op een perceel van
205m². Inhoud 440m³, 4 slaapkamers,
badkamer in 2010 geheel vernieuwd.
Vaste trap naar zolder. €218.000 kk,
tel 077 398 06 10.
Bent u op zoek naar een oppas voor
de kinderen bij u in huis? Dan ben ik
de juiste persoon! Ik werk als gastouder
vanuit een gastouderbureau. Mijn naam
is Maud van den Munckhof. Interesse?
Bel 06 45 11 33 85.
Computer kapot?
ICT student biedt aan om op no cureno pay basis computers te repareren. Tel.
06 39 87 78 89.

Geboren

Geboren 02 juli 2012

3 juli 2012
Een zusje voor Jens
en een dochter voor ons
Ruud, Sabrina en Jens Bos
Dekeshorst 10
5988 NX Helden

johanna

VICKY

Geboren

Floor
9 juli 2012
Dochter en zusje van:
Dave en Wendy
Schouten-Hendrix
Bram
Clapvaeren 9, 5961 LM Horst
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Te koop veldboeketten op bestelling,
koffieboeketjes en zonnebloemen
à € 2,- per bos. Fam. Klomp, Nieuwe
Peeldijk 35 America. Tel. 077 464 13 80.

NOA

dochter van
Mario en Lucia
Smedts-Letteboer
Middelijk 9, 5961 EM Horst

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Verloren zondag vroeg in de avond
zwarte ronde leesbril in zwart insteek
etui in de omgeving van de afhang
te Horst, tel. 06 36 17 85 66.

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

Te koop instapklare starterswoning
(tussenwoning Van Goghstraat 13).
Gehele pand voorzien van kunststof
kozijnen (2008) en gedeeltelijk voorzien
van elektrische rolluiken. Badkamer en
toilet zijn in 2008 geheel gerenoveerd,
€ 163.000 k.k. 06 14 63 51 77.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
€ 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Voorkomen van ziektes.
Meditatie, open blokkades, opbouwen
energie, Tai Chi 06 19 58 59 04.
Wij zoeken een nette en gedreven
hulp in de huishouding met ervaring,
voor enkele uurtjes per week in de
Hegelsom. Reacties na 18.30 uur:
06 30 01 72 91.

Te koop nieuwe aardappelen!
Kellenaers, Bosstraat 63 Hegelsom.
Zelfbediening!
Weerbaarheidstraining voor kinderen van groep 5 t/m 8! Oefenen van
omgaan met pestgedrag, je sterk
voelen en sterk durven doen! Meer
weten? zie www.zelfverzekerdkind.nl
Goedkoop dvd’s mee op vakantie.
Wij ruimen nu ex-verhuur dvd’s op:
5 st. voor € 12,50 of 10 st. voor € 20.
OP=OP! Wij hebben ook voordelige
huurpakketten voor langere perioden.
Ster Videotheek Horst, Venloseweg 2,
Horst. 077 398 78 55.

Grafmonumenten
en restauratie

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

Kindervakantiewerk Horst stond in 2012 niet alleen in het teken
van spelletjes en leuke dingen doen. Tijdens de kindervakantiewerkweek hebben de kinderen geld ingezameld voor KiKa, een stichting
tegen kinderkanker. Zij hebben spelletjes gedaan op het
Wilhelminaplein waar mensen een kleine bijdrage aan konden doen.
In totaal hebben ze met hun actie 1.083,92 euro opgehaald. Daar
komt nog 175 euro, die de secretaris van de stichting, Stefan van
Amersfoort, bij elkaar gerend heeft in de KiKa Run bij.

Voor een
‘werelds’ cadeau

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

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

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Vakantieberoepen

Strandbadbeheerder
Vakantie. Dat betekent voor de meesten van ons lekker uitrusten van de dagelijkse beslommeringen op het
werk of het blokken op school. Maar niet iedereen doet het rustig aan in de zomermaanden. Voor sommigen is het
juist extra hard werken in de vakantietijd. HALLO bezoekt zes weken lang mensen in Horst aan de Maas, die een
typisch ‘zomers’ vakantieberoep uitoefenen.
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VAKANTIE
Stichting Speeltuin Roeffen Mart is op zoek naar
adoptieouders voor de toestellen in de speeltuin.
De adoptieouders kunnen organisaties en bedrijven
zijn die zich betrokken voelen bij de speeltuin en
haar functie voor de kinderen en ouders in de regio.
De adoptie wordt kenbaar gemaakt door middel van een maquette op het toestel en een
vermelding op onze website. Door de adoptie is het onderhoud van het toestel voor de
komende jaren gewaarborgd en helpt de adoptieouder de speeltuin om het speelplezier ook voor
de toekomst veilig te stellen. Want wie heeft er nou niet zelf in deze unieke speeltuin gespeeld!?

Frank Kuijpers (50) is al 8 jaar in
de zomermaanden verantwoordelijk
voor strandbad de Kasteelse Bossen in
Horst. Samen met Alex Kuijpers (14)
en Marc Geraads (36) voert hij alle
werkzaamheden uit. Er moet een hoop
gebeuren. Zeker wanneer het lekker
strandweer is. Als er meer dan vijftig
strandgasten zijn, moet Frank de hele
dag toezicht houden. “Ik ben dan wel
geen badmeester, maar als er zoveel
gasten zijn moet ik wel de veiligheid
waarborgen.”
’s Ochtends vroeg begint hij met
het controleren van de waterkwaliteit
en om 09.00 uur gaat hij het strand
schoonmaken. “Ik maak het dan gelijk
en controleer of er geen glas ligt. Het
komt regelmatig voor dat iemand zijn
voet openhaalt aan een stuk glas.
Er zijn grapjassen die een flesje bier
kapotslaan en die vervolgens met de
scherpe punten in het zand stoppen.
Dat vind ik totaal niet grappig. Dat is
gewoon levensgevaarlijk. Gelukkig
zijn er nog nooit erge ongelukken

gebeurd, maar ik heb wel eens een
kind naar het ziekenhuis moeten
brengen. Die was ook in het glas gaan
staan.” Waardering haalt hij vooral
uit de vriendelijke toeristen. “Vooral
Duitsers komen vaak naar me toe om
te zeggen hoe fijn ze het hier vinden.
Ze kunnen gratis komen zwemmen en
het strand wordt voor hen schoongehouden”, vertelt Frank.
Hij maakt niet de hele dag schoon.
“Ik onderhoud ook contacten met de
bezoekers. Ik leg ze bijvoorbeeld de
regels uit of maak even een praatje.
De meeste regels worden wel nageleefd”, zegt hij. “Het enige waar ik
me nog aan stoor zijn de mensen die
met hun honden op het strand komen.
Daar staat tegenwoordig een boete op
van 90 euro per hond. Dat is gewoon
nodig. Je moet er toch niet aan
denken dat er telkens weer kinderen
aan komen rennen die schreeuwen:
mama, ik heb poep tussen m’n tenen.”
Hij is blij dat mensen steeds beter
luisteren. “Ik heb dan weer meer tijd

om andere dingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan de blauwalgbestrijding.
Als dat nodig is, heb ik mijn handen
al vol aan strandgasten die dan toch
het water in proberen te gaan. Dat is
gewoon niet slim. Ik laat ze dan foto’s
zien met de gevolgen van blauwalg
erop. Dan deinzen ze af en toe wel
terug.”
Frank onderhoudt het strandbad
elke zomer weer met plezier. “Ik ben
blij dat ik het zelf mag onderhouden.
Het voelt toch een beetje als mijn
eigen achtertuin. Het is dan ook mooi
om te zien dat mensen er zo graag
gebruik van maken. De laatste jaren
is er nauwelijks meer overlast van
jongeren. Dat vind ik echt heel
prettig. Nu zie ik bijvoorbeeld Polen
die zich hier ‘s ochtends douchen en
’s avonds een drankje komen drinken.
Supergezellig en ik heb er geen last
van. Ze ruimen hun rotzooi mooi zelf
op en zetten de plastic tassen met rotzooi langs de prullenbak. Dat is prima
werken zo.”

Opmerkelijke plek voor kampeervakantie
Horst aan de Maas kent een groot aantal campings. Maar deze kampeerder heeft de weg daar naartoe
blijkbaar nog niet gevonden. Midden in het land, ingeklemd tussen een kassencomplex en de Horsterweg
bij Lottum staat deze ietwat van kleur verschoten bungalowtent. Zoiets roept ongetwijfeld vragen op.
Viert hier iemand een low-budget vakantie? En hoe zit het dan met de sanitaire perikelen? Of is een
beginnend kampeerder aan het oefenen geslagen met het opzetten van de tent. In het laatste geval
heeft de debutant een pluim verdiend. Wie o wie lokt het ware verhaal uit de tent?

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl
of bel Hans Hendrikx via 06-50665719

BUDGETBARBECUE!

4 soorten vlees, 4 soorten saus,
3 soorten salade, aardappelsalade,
huzarensalade, kruidenboter,
stokbrood, borden en bestek

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen
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Zomerinterview

Jacob en Jette Heida
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker van Horst aan de Maas. Deze week:
Jacob en Jette Heida uit Oranjewoud in Friesland. Zij staan op vakantiepark Klein Vink in Arcen. HALLO sprak ze in het
centrum van Horst.

VAKANTIE
“We zijn dit jaar voor het eerst in
Noord-Limburg op vakantie”, vertelt
Jacob. “We hebben natuurgebied De
Maasduinen in Arcen al helemaal
doorgefietst. Erg mooi vinden we
dat gebied. We zijn echte fietsers
die fietsroutes verkennen door heel
Nederland.” Jette vindt de natuur in de
omgeving ook erg mooi. “We zijn wel
eens door deze omgeving gewandeld,
maar als je fietst, zie je weer andere
mooie dingen. Het is echt de moeite
waard om hierheen te komen.”

Peelroute verkennen
“Vandaag gaan we de Peelroute
verkennen. Die route is eigenlijk heel
bekend, maar wij hebben hem nog
nooit gefietst. Daar willen we vandaag
wel verandering in brengen”, vertelt
Jette enthousiast. “Ik ben heel erg
benieuwd”, voegt Jacob eraan toe.
“We hebben al veel gezien, maar
in deze omgeving zijn we nog niet
bekend. Het is ook wel eens leuk om
een nieuwe omgeving te verkennen.”

Jacob en Jette hebben al een
bezoek aan de Floriade gebracht. “We
wilden niet na een dag al naar huis
gaan en dus gaan we nu ook nog de
vele fietsroutes in de omgeving verkennen”, vertelt Jacob. “Het mooiste
aan de Floriade vonden we het idee
van de bloemen. Als je ziet hoeveel je
met bloemen kunt, krijg je ook leuke
ideeën voor in je eigen tuin.”
Ondertussen genieten ze samen
van hun koffie. “We zijn erg blij dat
we hier Horst in kunnen fietsen en dat
het er allemaal zo gezellig uit ziet. Het
verbaast mij dat er hier zoveel tentjes
toch open zijn, ondanks de vroege
morgen. Zeg nou zelf: wie gooit zijn
zaak nu open voor een paar kopjes
koffie? Vaak fiets je een dorp in en is
alles nog dicht ’s ochtends. Hier in het
Horster centrum is het allemaal open
en gezellig.”
Jacob en Jette verblijven nog
en paar dagen op het vakantiepark
en gaan dan weer terug naar
Friesland.

Zonnig voornemen
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Als eenmaal de zon gaat schijnen,
begint het te kriebelen. “Wat gaan we
doen vandaag?”

PLUK, LEER EN GENIET

Spring op de fiets en kom naar
Blue Berrie Hill. Hier is het altijd mooi weer,
smaakt de koffie het lekkerst én hebben we
de heerlijkste, eerlijkste blauwe bessen.
Kom ze zelf plukken, proeven en kopen.

Bij het nuttigen van een Bes of
Berrie IJs, 1 bolletje ijs er gratis bij.
(max. 4 personen) *

gratis
*
*
* actie geldig van 14 tot 21 juli 2012

Rondom het gezellige theehuisje van Blue Berrie Hill
is in de zomermaanden heel veel te beleven. Zo kun
je gewoon lekker een bakkie en een happie doen op
het terras, maar je kunt tijdens de oogstperiode (juli
en augustus) ook zelf komen plukken. De kinderen
krijgen zelfs een echt plukdiploma.
Want volleerd bessenplukker, dat word je niet
zomaar.

PASSIE VOOR HET BESTE
Wat we doen, doen we met passie. En dat proef je.
Echt! Liefdevol telen, plukken en verwerken we de
blauwe bes in sapjes, hapjes en lekkernijen.

Knip sne
de bon u l
it en
kom lan
gs!

Alle producten die we verkopen, worden gemaakt
van de beste bessen uit onze eigen plantage.
Puur, eerlijk en ontzettend gezond.

ZIN IN BLAUWE BESSEN?
Je bent welkom op Blue Berrie Hill.
Genenberg 28 in Broekhuizen
Tel: 077 463 8233

OPENINGSTIJDEN:
mei t/m september: iedere dag open van 10.00 uur
tot 18.00 uur (april en oktober onder voorbehoud
i.v.m. weersomstandigheden)

ki jk ook
even op:
blueber r
iehill.nl
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Tijdens de zomerweken nodigt HALLO iedere week iemand uit om in een column zijn of haar visie op vakantie te geven.

Zomercolumn: Caroline Maessen, directeur Toverland

Het is zomer, eindelijk
Het is zomer, eindelijk. Hoe mooi de vier jaargetijden ook zijn, ik heb een overduidelijke favoriet. Lange dagen,
zwoele nachten, zachte (liefst warme) temperaturen en hopelijk veel zon.
In Toverland start het hoogseizoen.
In mijzelf start het grote ontspannen.
Drie weken voor me waarin ik niet
geleid word door mijn agenda. Drie
weken vol vrijheid. De oogkleppen
kunnen af. De focus ligt even niet op
bezoekersaantallen en doelstellingen.
De focus ligt op genieten.
En dat genieten ligt binnen handbereik. Hoewel ik graag verre reizen maak
zie ik ook haarscherp de schoonheid om
me heen. Miljoenen overnachtingen
vinden jaarlijks plaats binnen een straal
van 30 kilometer rondom Horst. En geef
die mensen eens ongelijk!
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VAKANTIE
HALLO en hoije wah
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners
van Horst aan de Maas op station Horst-Sevenum. Waar gaat de reis naar
toe?

Genieten ligt
binnen handbereik
Onze dagelijkse woon- en
werkomgeving heeft alles: adembenemende natuur, mooie fiets- en
wandelroutes, de meest verrassende
restaurantjes, boerderijen met pure,
ambachtelijke producten, grote en
kleine initiatieven om je te vermaken
met of zonder kinderen en leuke dorpscentra met hedendaagse winkels en
gezellige terrasjes.
Dit jaar hebben we zelfs de Floriade.
Bijna net zo leuk als Toverland... Wat wil
je nog meer zou je je kunnen afvragen? Het allerbelangrijkste natuurlijk:
gastvrije mensen. Een vriendelijke
serveerster op het terras, professionele
bediening in dat leuke restaurantje,
een attente blik van de verkoopster.
Gewoon... een beetje tijd en aandacht
voor elkaar. Niet met zijn allen in de vijf
maar terugschakelen naar de twee.

Mijn grote genieten
Terwijl ik dit schrijf ben ik al teruggegaan naar de drie, voelt erg lekker.
Even een beetje achterover liggen…
Zucht... De twee is nog beter merk ik...
Mmmmm... Volgens mij is deze column
af nu.... Ik kom u wel ergens tegen
tijdens mijn grote genieten...... En geniet
vooral met me mee. Het ligt letterlijk en
figuurlijk binnen handbereik!

Op station Horst-Sevenum staan
Marianne Jenniskens, Gertie Cox,
Diana van Berlo en Nelly Keiren.
Ze zijn allemaal “bijna 50 jaar”. De
dames zijn echte schoolvriendinnen
die elkaar nog van vroeger kennen.
Ze gaan vaker met z’n allen wat doen,
maar vandaag is toch wel een speciaal
uitje.
“We gaan normaal gesproken
altijd alleen maar samen eten”,
lacht Diana. “Maar vandaag gaan
we lekker uitwaaien op het strand
in Scheveningen”, vult haar vriendin
Gertie aan.
De vier dames hebben samen de

grootste lol tijdens het interview. Ze
hebben duidelijk veel zin in hun speciale dagje uit. “We gaan vandaag alles
doen wat we normaal niet mogen”,
vertelt Diana. “Het is nu al voor herhaling vatbaar”, lacht Gertie. “Het wordt
een echte vrouwendag.”

Het wordt een
echte vrouwendag
De trein van 09.00 uur arriveert op
het station, en al kletsend en lachend
stappen de vier vriendinnen de trein
in. De deuren sluiten en zij vertrekken
richting zon, zee en strand.

De Schatberg
Toerist in eigen regio!
Wist u dat…

√
√

‘Gezellig!
Een hapje
eten bij
Restaurant
Vitellius’

De Schatberg alle
ingrediënten in huis heeft
voor een perfect dagje uit?
U deze dag kunt afsluiten
met een heerlijk diner op
De Schatberg?

Zomeractie
Tegen inlevering van deze
advertentie krijgt u het 2e
Floriademenu voor de
halve prijs!
Toeristenmenu

Keuze uit:
3 soepen, 3 hoofdgerechten
en een dessert van de chef

www.vitellius.nl

• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

En dat alles voor maar € 20,- per menu!

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Recreatiecentrum de Schatberg • Midden Peelweg 5 • Sevenum • tel. 077 467 77 77 • www.schatberg.nl

Hoebertweg 4a, America • 06-15150505 • john@suncom.nl

Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2012

Kerkstraat 11  Sevenum  077 - 467 43 46

SCOOT SERVICE
NEDERLAND
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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.

Hilde van den Heuvel
Een vrouw met veel doorzettingsvermogen die haar plekje heeft
gevonden in America. Zo omschrijft Hilde van den Heuvel (47), die vandaag
geplukt wordt, zichzelf.

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Lopend kleppen
met een vriendin

Frisse
gazpacho

In haar vrije tijd gaat Hilde graag
wandelen. “Dan loop ik met een
vriendin een vaste ronde via Meterik.
Tijdens het lopen moeten we natuurlijk
gezellig kleppen en dan kunnen de
honden dus niet mee”, lacht ze. Een

Amuse, voor- of tussengerecht
voor 4 personen

TE
KOOP
KORRELMIX /

Benodigdheden:
· 5 vleestomaten (Tasty Tom)
· 1 slangkomkommer
· 2 rode paprika’s

GEBROKEN PUIN

· 15 gram basilicum
· Tabasco
· Peper & zout

Variatietip:
Voeg enkele Hollandse garnaaltjes
toe aan de soep.

Ik heb iets
met de zee
In haar knusse huis aan een rustig
pleintje valt een enorme vaas met
schelpen op. “Ja, ik heb iets met de
zee. De vakanties breng ik bij voorkeur door op de Waddeneilanden.
Als ik een miljoen zou winnen in de
loterij, kocht ik een vakantiehuis op
Schiermonnikoog.” Op de vraag wat
haar lijfspreuk is, antwoordt Hilde:
“Tja, die heb ik niet echt. Ik probeer er
onder alle omstandigheden wat van
te maken. Het is mij allemaal niet aan
komen waaien en ik heb de nodige
tegenslagen gekend en overwonnen.
Ik vind dan ook dat ik het niet slecht
heb.“ Humor speelt een belangrijke rol
in haar leven. “Humor haalt de scherpe
kantjes van de mensen af. Ik vind het
heerlijk om met mensen te lachen.
Daar bereik je vaak meer mee dan een
beetje chagrijnig bij de pakken neer te
gaan zitten.”

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

€ 5,- PER TON GELADEN

TEVENS TE KOOP ZWARTE GROND

van 12, heb ik nog twee meisjes
in huis genomen: Stephanie (9) en
Chantal (8)”, vertelt Hilde. “Ik heb

De alleenstaande moeder is een
gezinshuisouder. “Naast mijn twee
eigen dochters, Demi van 15 en Bodi

tel.nr. 06 18116480

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●
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Blitterswijck

BONUS
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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Randy

andere vrijetijdsbesteding van Hilde is
lekker voor de tv hangen. “Samen met
mijn dochters Bodi en Demi kijk ik dan
dvd´s van films of bekende tv-series.
Heerlijk onderuit gezakt met een bak
chips en een drankje genieten we dan
van een marathon aan afleveringen
van bijvoorbeeld Lost of Deadzone.”
De muzieksmaak van Hilde gaat vooral
terug naar de jaren 80. “Ik vond de
Simple Minds helemaal te gek. Verder
ging ik in die tijd veel concerten en
muziekfestivals af. Wat het stappen
betreft, dat is inmiddels wel een beetje
over. Ik vind het heerlijk om thuis te
zijn.”

Geldig op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli

Bereiding:
• Alle groenten goed wassen,
ook de basilicum;
• verwijder de zaadlijst en de steel
van de paprika’s;
• stop de tomaten en de komkommer in hun geheel, samen met de
paprika’s en de basilicum, in een
blender en hak deze fijn;
• voeg peper, zout en tabasco naar
smaak toe;
• laat de gazpacho afkoelen in de
koelkast.

25 jaar in de crisisopvang gewerkt bij
Stichting Daelzicht. Ik ga gemakkelijk
om met kinderen die in moeilijke
omstandigheden zitten. Vanuit de
stichting ben ik een gezinshuis gestart,
waarin ik kinderen opvang en waar ik
fulltime mee bezig ben.” Naast de vier
meiden heeft Hilde ook twee honden,
drie katten en drie kippen. “Ja het is
een gezellige boel hier in huis. Als
ik meer ruimte had, kon ik hier een
kinderboerderij beginnen. Wat ik ideaal
vind aan deze gezinssituatie, is dat ik
wonen en werken heel dichtbij elkaar
heb. Ik geniet echt van wat ik doe.”
De geboren Venrayse woont nu 20
jaar in America. “Mijn vriend woonde
in America. Nadat de relatie was
verbroken, ben ik met een andere
man getrouwd, waarvan ik inmiddels
gescheiden ben. Ik voel mij enorm
thuis in America. Het leven in het dorp
spreekt mij aan, vooral het voordeel
dat iedereen je kinderen kent, geeft
een gevoel van veiligheid. Ik ben geen
stadsmens, alhoewel ik het wel leuk
vind om af en toe te gaan winkelen.
Met de buren kan ik het ook prima
vinden. Kijk, hier hebben we zelfs een
doorgang gemaakt naar de buren.
Kunnen we af en toe gezellig met
elkaar borrelen.”

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Hertog Jan Pils

krat 24 flesjes à 0,3L
€ 13,19
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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opinie 11

Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

PvdA-PK is tegen het NGB
Reactie op open brief Behoud de Parel
Verbaasd zijn wij over de open brief van Behoud de Parel waarin gesteld
wordt dat de PvdA-PK voor het NGB is. Op 12 februari 2008 stemde de PvdA
tegen de gebiedsvisie LOG Witveld. Het werd 11-10. CDA en VVD waren voor.
Met de visie wordt teveel ruimte geboden aan bedrijven. Wij willen geen
verdere industrialisering van het platteland.
De gebiedsvisie uit 2008 maakt de
komst van het NGB mogelijk. Je kunt
na een democratisch besluit blijven
schreeuwen (zoals de SP), of je inzetten om een slechte ontwikkeling minder slecht te maken. Randvoorwaarden
meegeven. Wij kozen voor het laatste.
Mede door onze inzet kwam er een
gezondheidsonderzoek, een meetpunt
fijnstof, aandacht voor beeldkwaliteit

en voor verkeersveiligheid.
De raad is in 2008 buitenspel gezet.
Het college en de provincie zijn aan zet.
Het NGB is na 12 februari 2008 nog vaak
aan de orde geweest in de raad. Vele
onderzoeken zijn besproken. Besluiten
over het NGB heeft de raad echter niet
meer genomen. Wij zijn altijd duidelijk
geweest: tégen het NGB. Dus ik begrijp
werkelijk niet hoe de heer Vollenberg

WAANZINNIGE ZOMERSTUNT!
Op de dames-, herenen nachtafdeling is
elk 2e artikel voor slechts € 1,of 25% kassakorting als u één
artikel van deze actie koopt
(tenzij anders aangegeven)
Op de schoenenafdeling
geven we kortingen tot 50%

ikel
2e ar=t
1 euro

Bovendien ontvangt u t/m
14 juli 20% korting op het
ondergoed (stuksprijs)

erbij komt dat wij steeds voor het NGB
stemmen. Laat me de raadsbesluiten of
verslagen maar zien.
Gelukkig ziet u wat de inzet is
van de PvdA-kamerleden. Die worden
door ons ook voorzien van de nodige
informatie. Wij dringen al jaren aan op
duidelijke kaders van Den Haag en de
provincie. Lokaal staan wij met de rug
tegen de muur omdat het CDA hele
ruime grenzen stelt en Essentie dat in
het midden laat.
In 2008 is er in onze ogen een
verkeerd besluit genomen. Maar een
meerderheid is een meerderheid. De
PvdA-PK staat niet boven de wet en niet
boven de democratie. Wij willen geen

NGB. Maar om het tegen te kunnen
houden moet er wel een wettelijke
basis zijn. Gelukkig werkt dat zo in
Nederland. Burgers en bedrijven
hebben rechten. Wij verschuilen ons
niet achter een GGD-rapport. Maar we
moeten als politici toch kunnen vertrouwen op de deskundige organisatie
op het gebied van volksgezondheid?
Geef ons de wettelijke gronden maar
om de procedure te stoppen. Stel dat
het echt zo simpel is, dan wordt jullie
gang naar de rechter een makkie. Wij
hopen het.
Richard van der Weegen,
fractievoorzitter PvdA-PK

KOPLOPER IN KENNIS
In het najaar van 2012 gaan meer dan 100 activiteiten van start:
n Algemene ontwikkeling
n Communicatietechnieken
en assertiviteit
n Gezondheid en beweging
n Informatica
n Kunst, cultuur en geschiedenis
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

n Cursussen voor bedrijf en beroep
n Cursussen voor (aanstaande)
moeders: yoga, gym, babymassage
n Hobby, creativiteit, doe het zelf
n Talen

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

Bespreking Poll week 26

Ik vind dat iedere school een gala mag organiseren
Aan het einde van het schooljaar werden ook in Horst aan de Maas diverse
gala’s georganiseerd. De eindexamengala’s van het Citaverde College en
het Dendron College zijn de bekendste, maar ook basisscholen vieren hun
jaarafsluiting met een gala voor de hoogste groepen. Aanleiding om de stelling
‘ik vind dat iedere school een gala mag organiseren’ aan onze lezers voor te
leggen. De meerderheid van de stemmers, 54%, was het eens met de stelling.
Een kleine minderheid, 46%, zag het niet zitten.
John uit Horst zegt: “Gala voor Dendron of Citaverde, prima. Maar toch niet

voor een basisschool. Dadelijk komt ook nog de kleuterschool met hun gala.
Het moet niet nog gekker worden.” Jac Truijen van de Doolgaard verdedigt de
keuze van de Horster basisschool voor een gala: “Ook wij hebben uitgebreid
stilgestaan bij het wel of niet organiseren van het galafeest voor groep 8. Wij
doen dit als Doolgaard nu al meer dan 10 jaar. Drie jaar geleden hebben wij
ouders en kinderen bevraagd over dit gala. Iedereen wil graag het gala behouden. Dat het allemaal niet serieus is, bewijst collega Frank Eickmans met zijn
ludieke gala-outfit.”

Ik praat via sociale media over mijn vakantie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Mensen houden van zon, zee, strand en op vakantie gaan. Aankomend
weekend wordt de bouwvakvakantie ingeluid en vertrekken er veel gezinnen
naar het buitenland. Op naar de zon. Terwijl de ouders de koffers inpakken,
zetten de jongeren massaal op sociale media waar ze naar toe gaan en hoelang
ze onbereikbaar zijn. “Op naar het zonnige zuiden. Tot 30 juli niet thuis #zin in”,
staat er dan bijvoorbeeld op Twitter vermeld.
De politie geeft ieder jaar weer tips om inbraak tijdens de vakantie te voor-

komen. Hierbij zit ook de tip om nergens online te vermelden dat je op vakantie
gaat. Toch wordt het ieder jaar door verschillende mensen gedaan. Sommigen
zeggen dat het niet uitmaakt dat je vermeldt wanneer en hoelang je waar op
vakantie gaat. Er staat toch geen adres bij vermeld? Anderen vinden het maar
een enge gedachte dat er ook inbrekers online zijn die handig gebruikmaken
van zulke berichten en doen het nooit. Online praten over de vakantie. Wat
vindt u?

Uitslag vorige week (week 27) > Kindervakantiewerk is een goedkope oplossing om je kinderen te dumpen > eens 24% oneens 76%

Kop
Huilanders
Tekst zwijmelde ik over
Eerder
grasvelden en pluisjes in de D!rk
Reacties:
lucht
en heeft D!rk zich in
www.hallohorstaandemaas.nl
poëtische
termen uitgelaten
over de gastvrijheid en het leven
in de vakantie in Horst aan de
Maas. Het mooie weer maakte
onze spitsvondige columnisten
de afgelopen weken wat week.
Geen zorgen, niets van dat alles
deze week. WhatElse? is Getergd.
Met hoofdletter G.
Mijn eens zo idyllische
vakantieparadijs met ronddwarrelende pluisjes wordt
ineens overspoeld met toeristen.
Ga mijn gemeente uit! Nee, het
is niet politiek correct, gastvrij of
in z’n algemeenheid vriendelijk,
maar kssssssst! Ik word in m’n
eigen dorp vaker in het Duits
aangesproken dan in het dialect
en word regelmatig opgeschrikt
door scheefoverstekende
fietsbejaarden met matchende
regenjassen.
Getatoeëerde kale mannen
met een omvang waarvoor een
tanktop niet bedoeld is, blokkeren mijn rij bij mijn plaatselijke
supermarkt met vragen over
zuurvlees. En als ik nog één keer
de vraag ‘Welke kant is de
Floriade op?’ hoor, vrees ik dat ik
ze via Rotterdam terug naar
Noord-Friesland bonjour.
Bijna net zo erg als de
toeristen die je veilige stekje
binnenvallen, zijn de blije
collega’s. “Daahaag, tot over
drie weken, werk ze!” Menig
werkende mens bibbert bij
Facebook-foto’s van een
handdoek aan het strand van
mensen die normaal gesproken
tegenover je aan hun bureau
hadden moeten zitten.
De grootste irritatie blijven
toch de overenthousiaste
‘Huilandse’ toeristen: leuk dat
jullie er zijn, laat u geld hier
maar achter en vertel anderen
over de wondere wereld van
Horst aan de Maas, maar liever
niet binnen een straal van 5
meter om mij heen.
Nu Horst aan de Maas er
alles aan doet om het toeristen
zo aantrekkelijk mogelijk te
maken om hierheen te komen,
en ook steeds meer thuisblijvers
de vakantiemogelijkheden van
hun eigen regio ontdekken, zit
er voor WhatElse? maar één ding
op: ik pak m’n koffers en ga ver
weg ergens thuisblijvers
lastigvallen.
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
12 juli 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Afvalscheiding
van groot belang
Als gevolg van een ongelukkige samenloop
van omstandigheden is de indruk gewekt
dat de gemeente en SITA het niet zo nauw
zouden nemen met het gescheiden inzamelen van afvalstromen in Broekhuizenvorst.
Wij betreuren dat hierdoor een verkeerd beeld
is ontstaan over de manier waarop SITA
omgaat met de inzameling van het door de
inwoners gescheiden afval.
Wij zijn ervan overtuigd dat de gescheiden
inzameling van afval de enige juiste manier is
om van afval weer nieuwe grond-, brand- en
bouwstoffen te maken. De gescheiden inzameling van afval is een basisvoorwaarde om succesvol grondstoffen terug te winnen uit afval.
Een belangrijk ander voordeel van scheiding
aan de bron is niet alleen dat het zorgt voor een
betere kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen, maar dat dit ook bewustwording vergroot
waardoor inwoners worden gestimuleerd om na
te denken over afval en preventie.

Gebruik van de tuinkorf
Drie keer per week worden in de kernen de korven geleegd. In het buitengebied gebeurt dit
twee keer per week. Dan nog kan het een enkele keer gebeuren dat u een volle tuinkorf aantreft.
Om dit te voorkomen, gelden de volgende regels voor het gebruik van de tuinkorven:

Het afval van de inwoners is steeds gescheiden
ingezameld en verwerkt. Dit laatste is eigenlijk
het belangrijkste. Het doel van afvalscheiding is
dat het hierdoor beter geschikt is om te worden
verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Hierdoor
wordt tevens de uitstoot van CO2 verminderd.

• In de korven mag alléén fijn tuinafval. Dat is
tuinafval dat niet langer is dan 50 centimeter,
zoals bladeren, snoeiafval, planten, grasmaaisel en heggensnoeisel. Langer tuinafval zorgt
ervoor dat de korven niet goed kunnen worden
geleegd.

De verwarring is vooral ontstaan doordat
vorige week verschillende afvalstromen in één
vuilniswagen, zonder compartimenten, zijn ingezameld. Hierdoor is de indruk gewekt dat de
door de inwoners vooraf zorgvuldig gescheiden
afvalstromen achteraf weer bij elkaar worden
gegooid.
Dit is overigens niet gebeurd omdat het afval
achteraf, zoals in de krant werd beschreven,
alsnog is gescheiden in diverse stromen voor
verdere verwerking.
Om verwarring in de toekomst te voorkomen
heeft de gemeente nadrukkelijk met SITA
afgesproken dat er alleen nog zal worden
ingezameld met een voertuig met gescheiden
compartimenten.

• Grote hoeveelheden tuinafval en grof tuinafval
(zoals boomstronken en lange takken) mogen
niet in de korf. U kunt deze elke zaterdag
van 12.00 tot 16.00 uur gratis inleveren bij de
gemeentewerf aan de Americaanseweg 43 in
Horst.

Een menu met een verhaal

• Grote partijen tuinafval en grof tuinafval kunnen ook op afroep bij u aan huis opgehaald
worden, tegen betaling van de transportkosten.
U kunt hiervoor een afspraak maken via het
callcenter van de gemeente, telefoon
077 - 477 97 77.

• Gebruik de korf ‘sociaal’: uw buren willen hun
tuinafval ook graag kwijt !
Soms wordt ook hout en sloopafval in of naast
de tuinkorven gelegd. Dat is niet toegestaan.
Bouw- en sloopafval kunt u aan huis laten
ophalen, als u het verpakt in een speciale
‘BSA’-zak. Hiervoor zijn twee formaten zakken
te koop: bigbags met een inhoud van 1 m3
en kleinere zakken met een inhoud van
0,25 m3. Voor het laten ophalen van het bouwen sloopafval kunt u een afspraak maken via
het callcenter van de gemeente, telefoon
077 - 477 97 77.
Heeft u een (zeer) grote hoeveelheid bouw- en
sloopafval of heeft u afval met grote afmetingen
dat niet in een big bag past, dan dient u hiervoor
een afvoercontainer te huren bij een gespecialiseerd bedrijf.

• Houd de omgeving van de tuinkorf schoon: het
is niet toegestaan tuinafval naast de korven te
deponeren.

Zomerreces

Géén vergaderingen
van de raad!
Tot en met dinsdag 14 augustus 2012 zijn er geen openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad. Vanaf
dinsdag 21 augustus 2012 bent u weer van harte welkom in de raadzaal van ons gemeentehuis.

Vergaderkalender
Dinsdag 21 augustus 2012:
Dinsdag 28 augustus 2012:
Woensdag 29 augustus 2012:
Dinsdag 11 september 2012:

Themabijeenkomst Decentralisatie Jeugdzorg
Commissie Samenleving
Commissie Ruimte
Raadsvergadering

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen

Mevrouw Wijnen (op foto rechts) en mevrouw
Clevers (op foto links) van het eetpunt Melderslo
kookten op 4 juli jl. voor 7 nieuwe gasten. Deze
nieuwe gasten kregen in Multi Functioneel
Centrum De Zwingel een bijzonder menu
geserveerd.
De vrijwilligers van de diverse eetpunten in de
gemeenten Horst aan de Maas volgden namelijk
op 6 juni jl. een top class koken op de Floriade.
De gemeente bood dit aan als dank voor alle
vrijwillige en enthousiaste inzet voor de eetpunten. Het menu dat mevrouw Wijnen en Clevers
tijdens deze top class bereidden, gevulde maïs

met kip, kookten zij nu in hun eigen dorp. Ook in
Griendtsveen, Meterik, Meerlo, Swolgen kookten
vrijwilligers van de eetpunten al dit speciale top
class menu voor hun gasten.
Op de foto houden mevrouw Wijnen en Clevers
een bord vast met daarop in grote letters WIJ.
Dit logo maakt onderdeel uit van de campagne
Wij...zo doen wij dat in Horst aan de Maas. Een
campagne waarin de gemeente samen met haar
inwoners naar voorbeelden zoekt en laat zien
van mensen in Horst aan de Maas die elkaar helpen, er voor elkaar zijn en met elkaar zorgen dat
iedereen mee kan doen in Horst aan de Maas.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.

Broekhuizen
Veerweg ongenummerd
Stokterweg 8

Horst
Americaanseweg 108d
Van Frezinstraat 7
Berkelstraat 3
Expeditiestraat 2,
Westsingel-Kranestraat

Grubbenvorst
Schoolstraat 3a

Lottum
Pastoor Kerboschlaan 14

Hegelsom
van Elzenweg 2

Meerlo
Tienraijseweg 20

America
Hofweg 30

Melderslo
Vlasvenstraat - Sint Odastraat
Sevenum
Peelstraat
Ersweg 3a
Horst aan de Maas
Maasoever

Floriade 13
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Munckhof Groep regisseert vervoer rond Floriade
Bezoekers van de Floriade die met de auto naar de wereldtuinbouwexpo komen, worden per bus van en naar
het parkeerterrein vervoerd. Munckhof Groep uit Horst zet dagelijks tientallen bussen in, waaronder vier shuttlebussen, om deze klus te klaren. Volgens Tom Roefs, algemeen directeur van Munckhof Groep een geweldige uitdaging
en een leerzaam project.

“Vervoer staat bij het organiseren van evenementen vaak te laag
op het prioriteitenlijstje”, zegt Tom
Roefs. “Terwijl je dat juist vanaf de
eerste minuut mee moet nemen.”
Een duidelijke stelling van de man
die aan het roer staat van het Horster
bedrijf, dat een enorme expertise heeft
opgebouwd op het gebied van personenvervoer. “Vandaar dat wij er vroeg
bij waren om ons aan te melden bij de
organisatie van de Floriade. In eerste
instantie om het vervoer op het tentoonstellingsterrein te verzorgen, maar
gaandeweg bleek het Umfeld veel interessanter te zijn.” Roefs doelt op het
personenvervoer rondom de Floriade.
“Nadat wij als Official Supplier bij de
Floriade aan de slag konden, zijn wij
met de mensen die zich bezighielden
met de mobiliteit rond de expo, aan
tafel gaan zitten. Daarbij kwam onze
jarenlange expertise goed van pas.”

Slim organiseren

dagelijks zo´n vijf- tot vijftienduizend
personen van en naar het 6.500
plaatsen tellende parkeerterrein bij de
Floriade. “Het maken van een vervoersplan voor een dergelijke operatie
vraagt om de juiste expertise, maar
gebeurt deels op basis van aannames. Als in de praktijk blijkt dat grote
afwijkingen ontstaan, kunnen wij daar
uitstekend op inspelen. Zo houden wij
als regel aan dat een gast niet langer
dan twaalf minuten hoeft te wachten
op vervoer. Bij een plotselinge toename
van de drukte moet je dus snel kunnen
inspelen op de grotere vraag. Met onze
mensen en capaciteit lukt dat uitstekend. Ik geniet er dan ook enorm van
en ben er trots op dat wij deze klus
mogen klaren. En ook onze mensen
beleven er veel plezier aan. Ze hebben
altijd gezellige mensen in hun bus zitten. Verder kan ik iedereen aanraden
om naar de Floriade te gaan, vooral nu
de bloemen in volle bloei staan.”

“Door slim te organiseren hebben
wij in een vroeg stadium knelpunten
in het oorspronkelijke vervoersplan
rond de Floriade kunnen wegnemen.”
Inmiddels vervoert Munckhof Groep

@ﬂoriade_2012 #Floriade 2012 heeft
precies op de helft al 1.174.623 tickets
verkocht. Prachtig resultaat aan het
begin van de zomermaanden!
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@Birgitopdelaak Na topclass #FLORIADE nu die maaltijd
bereid door actieve burgers bij eetpunt Melderslo.
#zodoenwijdatinhorstaandemaas pic.twitter.com/0fvwSQ8v

Chablis, Pascal Bouchard

Als geen ander weet Pascal Bouchard druiven, bodem en
verschillende wijngaarden tot een perfecte harmonie te
smeden. Het resultaat is een bijzonder fraaie Chablis 100%
Chardonnay met alle kenmerken
Speciale actieprijs
van een topwijn; mineralig, zuiver
Per
fles
en rijk geschakeerd.

€ 10,95

Warsteiner
24X30CL

€ 10,95

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

Ideale combinatie met vis of als aperitief.

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

www.mathpeeters.nl

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

Centrumplannen van Grubbenvorst en Sevenum
worden afgerond
Twee weken geleden heeft de raad de Kadernota vastgesteld.
Die geeft de richting aan voor de begroting 2013. Naast een ingrijpend
pakket aan hervormingen en bezuinigingen, hebben we ook ruimte
gevonden om te blijven investeren in onze gemeente.
De Limburger kopte na de
raadsvergadering ‘Extra geld voor
clubs Horst’. Ik had een andere
kop verwacht. Vorige week deed ik
al een suggestie: “Lasten burgers
blijven gelijk in Horst aan de Maas”.
Dat besluit heeft immers effect voor

iedereen. Door de gemeentelijke
belastingen niet te verhogen leveren
we als gemeente een positieve bijdrage aan uw huishoudboekje. En dat
is in deze tijd heel belangrijk.
Maar het had ook kunnen zijn:
‘Centra van Grubbenvorst en Sevenum

worden afgerond’. De raad heeft
besloten de centrumplannen van
Grubbenvorst en Sevenum tot een
afronding te brengen. Ook in deze tijd
moeten we zorgen dat we belangrijke
plannen afronden. De kwaliteit van de
centra van onze grotere kernen is van
grote invloed op de leefbaarheid en
toeristische aantrekkingskracht.
Horst kent inmiddels een aantrekkelijk centrum waar het goed winkelen
en uitgaan is. Maar er liggen nog

lelijke gaten in het mooi opgeknapte
centrum. Dat willen we aanpakken.
Voor de volgende fase van Horst
Centrum is daarom 1,5 miljoen euro
gereserveerd. In Sevenum is de school
gesloopt, nu moet er gebouwd worden. In Grubbenvorst ligt het Pastoor
Vullinghsplein er prachtig bij, met een
heuse jeu de boulesbaan. De Zumpel
is prachtig opgeknapt. De bouw van
de nieuwe supermarkt moet nu echt
snel starten zodat het centrum kan

worden afgerond. Daar gaan we in
investeren. En dat is nu gelukkig losgekoppeld van mogelijke opbrengsten van het CVI. We gaan verder
bouwen aan de centra.
Wij staan voor een leefbaar Horst
aan de Maas.

Richard van der Weegen,
fractievoorzitter
PvdA-PK

SP vragen over provinciale steun megastal
De SP wil opheldering van het provinciebestuur over financiële steun
aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst. Nieuwsuur meldt
dat de provincie Limburg de initiatiefnemers ruim 1 miljoen euro heeft
betaald.
De plannen zijn omstreden en
terwijl de procedures nog doorlopen

moesten worden, heeft het provinciebestuur al geld in het bedrijf gestoken.

“Nog voordat er ook maar een spade in
de grond is gestoken, blijkt de provincie
Limburg dit bedrijf voor ruim 1 miljoen
euro te hebben gesponsord. De SP
vindt dit een kwalijke zaak, omdat
er ten tijde van de subsidieverlening
nog onderzoeken moesten worden

uitgevoerd en procedures doorlopen
moesten worden. Naar buiten toe deed
de overheid alsof er een zorgvuldige
afweging moest worden gemaakt,
terwijl aan de achterkant al miljoenen
naar de initiatiefnemers gingen,” aldus
SP-Statenlid Thijs Coppus.

De SP wil van Gedeputeerde
Staten weten waarom de provincie
al voortijdig de portemonnee heeft
getrokken of er soortgelijke gevallen
zijn.
Thijs Coppus,
SP Statenlid
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Wij hebben iets met de markt in Horst
Een van de meest opvallende verkooppunten op de markt in Horst is de ruim 20 meter lange standplaats
van Theo en Marjon van Eeuwijk uit Eindhoven. Ruim 27 jaar verkoopt Van Eeuwijk al huishoudtextiel op
diverse markten in Limburg en Noord-Brabant. “Maar Horst heeft toch iets wat andere plaatsen niet hebben”,
zegt Theo.

“Het marktkoopman zijn zit in
onze genen”, vertelt Theo. “Ik heb
vier broers, die ook op de markt staan.
Samen doen wij ongeveer vijftig markten per week. Het voordeel is dat we
onze artikelen groot kunnen inkopen
en zodoende een hoge kwaliteit tegen
een redelijke prijs kunnen leveren. De
klanten in Horst weten dat te waarderen.” Ondertussen komt een vrouw
haar bestelling ophalen en vertelt
Marjon: “Ik werk twee dagen per week
mee op de markt. En dat terwijl ik heb
gestudeerd voor medisch secretaresse.
Intussen heb ik mijn draai helemaal
gevonden. Het is hard werken en je
moet bijblijven met de trends. Daarom
moet je elke keer met iets nieuws
komen. Want stilstaan is volgens ons
achteruitgang. Eind augustus krijgen
we weer een nieuwe collectie.”

Waardering voor
ondernemerschap
Theo en Marjon hebben een speciale band met de markt in Horst. “We
hebben hier een leuke, heel trouwe
klantenkring opgebouwd. De klanten
in Horst hebben oog voor kwaliteit.
Wat ons hier overigens opvalt is het
ondernemerschap van de winkeliers
en het Centrum Management. Dat
merk je bijvoorbeeld aan het aantal
toeristen dat naar de markt komt. Er

wordt echt veel werk van gemaakt
om hen naar het centrum van Horst
te krijgen. Zelfs de invloed van de
Floriade is voor ons merkbaar. Dat is in
andere dorpen toch anders. Wij voelen
ons als marktkooplui meer betrokken
in Horst.”

Knop omzetten
In hun vrije tijd gaan Theo en
Marjon graag uit eten en ze zijn dol op
reizen. “Ieder jaar gaan we op wintersport. Het leuke is dat alle klanten aan
ons vragen hoe het was. Die binding
met hen maakt het werken op de
markt zo leuk. Je moet er weliswaar
vroeg je nestje voor uit, maar dat
hebben wij er dubbel en dwars voor
over. Overigens, als ik geen marktkoopman was geworden, dan was ik
een restaurantje begonnen”, vertelt
de goedlachse Theo. Om aan te geven
hoe verschillend het publiek op de
diverse markten kan zijn, vertelt Theo:
“Hier verkopen vrijwel alle artikelen
goed. Uitschieters zijn de badlakens
in de zomermaanden en het tafelzeil.
Verder kopen de Limburgers opvallend
genoeg meer flanellen dekbedovertrekken dan elders. In Tilburg is dat
heel anders. Daar moet ik aan het
begin van de markt eerst een knop
omzetten. Daar komen de mensen
veel meer voor de koopjes. Maar ook
dat heeft zijn charme.”

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-13 uur

Nu volop katoenen kousenvoetjes
die wél blijven zitten

s o k ke n
KRAAM

Tevens hebben wij
alle sokken, kousen
en leggings
Dus tot dinsdag op de markt in Horst!

BEDMODE BADMODE TAFELMODE

DE NIEUWE COLLECTIE
TAFELZEIL IS BINNEN!

Theo van Eeuwijk
Daarom De ouDe collectie Nu:

E 3,- pEr mETEr

Dus meteN Die tafels eN koop voor Heel weiNig gelD eeN
Nieuw tafelkleeD op uw Huiskamer of tuiN-tafel.

FL ANELNS | SL

N!

IS BINNE
LLECTIE
UWEAlCO
NIESTAAN
DE WIJ
meer dAN 25 JAAr op de WeekmArkT vAN HorST
OPEN
Deze actie is gelDig op De DiNsDagmarkt iN Horst

LAKE
| HOES
NS AlTIJd
| LA
u KE
SpreekT
meT de dIrecTeur zelf.
EKKENgoed
TRoNTHoud
OVEReN

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!

Let op: i.v.m. vakantie zijn wij op
17, 24 en 31 juli niet aanwezig!!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

Eduard Camps
Vishandel
stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!
Altijd de nieuwste collectie
Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt
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Tevreden klant
wint prijs
Glasvezelnetwerkbeheerder Reggefiber is druk bezig met de aanleg van
het glasvezelnetwerk. Om dit goed te laten verlopen onderzoeken zij door
middel van een enquête de klanttevredenheid van inwoners in Horst aan de
Maas over het netwerk en de aanleg hiervan.

Buurt bezoekt
aardwarmteproject
Zo’n 60 buurtbewoners waren op dinsdag 26 juni uitgenodigd om
het aardwarmteproject van Californië BV te komen bekijken.
“Heel interessant”, vond een buurtgenoot.
“Wij vinden een goede relatie met
de omgeving van ons glastuinbouwgebied heel belangrijk. Daarom hebben
we onze buren als een van de eersten
uitgenodigd om te komen kijken
waarmee we bezig zijn”, zegt Lodewijk
Burghout, directeur Californië BV.
Burghout: “Nauw contact met de
buren is extra waardevol. Vandaar
dat wij de buren de boringen naar
de aardwarmte wilden laten zien.
Zij kregen rondleidingen over het boorplatform, uitleg over het aardwarmteproject en alle ruimte om vragen te
stellen.”
Een van de aanwezigen was
burgemeester Van Rooij van Gemeente
Horst aan de Maas, die uit handen van
de directeur boorgruis van ongeveer twee kilometer diepte ontving.

Van Rooij: “Dit is een van de drie
plaatsen in Nederland waar er met
aardwarmte voor de verwarming van
kassen gewerkt gaat worden. Dat zo’n
duurzaam en innovatief project in onze
gemeente plaatsvindt, daar zijn we
trots op. Het boorgruis krijgt dan ook
een mooi plekje op het gemeentehuis.”
Bij het aardwarmteproject worden
op ongeveer 2,5 kilometer diepte
twee putten geslagen. Uit een van die
putten wordt warm water met een
temperatuur van 85 graden omhoog
gepompt. Dit warme water wordt
gebruikt voor de verwarming van de
kassen van Wijnen Square Crops. Via
de andere put wordt het water weer
afgevoerd. Deze techniek wordt ook
wel geothermie genoemd.

HC Fotografie
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

HC Fotografie
Hanneke Christiaens
Nieuwstraat 14
Horst
06 24 17 01 13
hchristiaens@
hotmail.com
Website: www.hcfotografie.nl
Sector:
Fotografie
Start:
1-7-2012
Activiteiten
HC Fotografie legt mensen
op een leuke en ongedwongen
manier op de gevoelige plaat
vast. De eigenaresse van HC
Fotografie is een hobbyfotografe die van haar hobby haar
(parttime) werk heeft gemaakt.

Schreurs weer
genomineerd
Esther Schreurs, eigenaresse van kapsalon Mooi Haar uit Horst,
is genomineerd voor de Goldwell Color Zoom Challenge 2012. Vorig jaar
was ze ook genomineerd voor de internationale wedstrijd in Miami.
Esther behaalde de top 3 van de Benelux in de categorie Global
Partner Colorist. De internationale wedstrijd zal dit jaar plaatsvinden in
Londen. De Goldwell Color Zoom Challenge 2012 is een toonaangevende
internationale wedstrijd binnen de kappersbranche waarin haarstylisten
hun kleurexpertise kunnen demonstreren en op een creatieve manier
trends kunnen interpreteren. De inzendingen van de deelnemers worden
door een internationale jury beoordeeld. Eind juli worden de resultaten
van de nominaties bekendgemaakt. Als Esther eerste wordt in haar
categorie, mag ze met haar model naar Londen.

Starters
in de regio

In de enquête worden vragen
geseld over verschillende aspecten
rond de aanleg van en aansluiting op
het glasvezelnetwerk van Reggefiber.
Zo kan men een mening geven over de
aanleg, de graafwerkzaamheden en de
monteur.
Onder degenen die een enquête

invullen, verloten zij maandelijks een
iPad. Familie Smits uit Horst won deze
maand. Zij kregen het cadeau vorige
week uitgereikt. “Wij hadden het er al
over gehad om er een aan te schaffen.
Dit komt heel goed uit, we zijn er blij
mee”, aldus mevrouw Smits. De familie
had de enquête positief ingevuld.

Faillissement
voor CLT
CLT Metal Service, een metaalbewerkingsbedrijf uit Horst, is door de
rechter in Roermond op dinsdag 3 juli failliet verklaard. Het metaalbedrijf,
dat bestaat uit CLT Horst BV, CLT Lease BV en CLT Beheer BV richtte zich op het
vervaardigen en bewerken van metaalproducten.
Er wordt gespeculeerd dat een grote
investering in een 3D-lasermachine te
zwaar op de inkomsten van het bedrijf
heeft gedrukt, maar dit is nog niet
bevestigd. Zij kochten de grootste buislasersnijmachine die in Europa operationeel is. De machine werd speciaal voor
het bedrijf gemaakt. Met de aankoop
van de machine hoopte de directie een

aantal industrieën aan hun klantenbestand toe te kunnen voegen.
CLT bestaat sinds 1966. De heer Jo
Christiaens uit Melderslo is de directeur.
Het bedrijf aan de Energiestraat op het
industrieterrein in Horst is momenteel
in handen van een curator.
Het is nog onbekend wat met de
personeelsleden gaat gebeuren.

Doelgroep
Bij HC Fotografie kan men
terecht voor foto’s van zichzelf,
de kinderen, de partner,
vrienden of vriendinnen en
familie. HC Fotografie verzorgt
ook fotografie van zwangerschappen of bruiloften.
Onderscheidend vermogen
In een kleine studio aan
huis, waar maximaal zes
personen kunnen poseren,
vinden de fotoreportages plaats. Mensen en kinderen
voelen zich hier vaak snel op
hun gemak waardoor er
spontane foto’s gemaakt
kunnen worden. Creativiteit in
het maken en bewerken van de
foto’s is kenmerkend voor de
stijl van HC Fotografie. Het is
ook mogelijk om een reportage
op locatie aan te vragen.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Afscheid Utopia
contactpersonen
Tijdens de laatste Utopiatop, de districtsvergadering van Jong Nederland in Noord-Limburg, namen Marian van
Rengs-Bakker en Hanneke Fleuren uit Horst, Frank van der Sterren uit Hegelsom en Frank Litjens uit Melderslo
afscheid. Na jaren inzet voor het district Utopia namen zij aan het einde van het seizoen afscheid van deze bijeenkomsten.

Politiehondenkeuring in Horst
De politiehondenkeuring in Horst vindt plaats van vrijdag 13 tot en met
zondag 15 juli, zaterdag 21 en zondag 22 juli. Na drie jaar trainen is het dan
zover. De honden die drie jaar lang de cursus hebben gevolgd, zijn nu klaar
voor de keuring.
Het voorprogramma begint om
09.00 uur met onder andere zoeken,
volgen, zwemmen en een voorwerp
bewaken. Om 14.00 uur begint het
middagprogramma.
Tijdens dit programma wordt een

verdachte tot staan gebracht met een
stok, op een fiets, met een schot en
nog meer.
De hondenkeuring is bij PHV De
Helper in Nood in Horst. De entree is
gratis.

Bij Utopia worden de regionale Jong
Nederland-activiteiten gecoördineerd.
Marian van Rengs-Bakker was al vanaf
2003 aanwezig bij de bijeenkomsten van Jong Nederland Meterik en
Hanneke Fleuren vanaf 2005 voor Jong
Nederland Sevenum. Ook Frank van der
Sterren nam vanaf 2005 deel aan deze

vergaderingen. Hij deed dit voor zijn
club in Hegelsom. Frank Litjens woonde
als voorzitter van Jong Nederland
Melderslo de vergaderingen vanaf 2007
bij.
Het district Utopia heeft twaalf
afdelingen tussen Gennep en
Evertsoord. De vier contactpersonen

die afscheid nemen, hebben voor hun
eigen district activiteiten georganiseerd, maar helemaal afscheid nemen
van Jong Nederland doen ze niet. Ze
blijven nog wel actief in en voor hun
eigen afdeling.
Voor meer informatie kijk op
www.jnutopia.nl

Rode Kruis
veertiende van Europa
Het Rode Kruis van Horst aan de Maas en Venray heeft op zaterdag 7 juli in Ierland de veertiende plaats behaald
op de Europese Kampioenschappen.

GFC’33 uit Grubbenvorst zoekt:

Jeugdtrainer A1
GFC’33 uit Grubbenvorst zoekt per direct
een enthousiaste trainer/coach voor de A1.
De A1 trainer wordt terzijde gestaan door ervaren leiders. Hij heeft
periodiek overleg met de technische jeugdcoördinator. De trainingen
zijn 2x per week. Voor deze functie is een passende vergoeding.
Het faciliteren van opleidingen behoort tot de mogelijkheden.

Voel je je aangesproken of wil je meer informatie schroom dan
niet contact te zoeken met GFC’33 via technischezaken@gfc33.nl

Aan de Europese
Kampioenschappen deden 23 landen
mee. Italië werd eerste. Het team van
het Rode Kruis van Horst aan de Maas
en Venray vertegenwoordigde
Nederland en bestond uit zes leden:
Rob Clabbers als teamleider, Inge
Hesen, Ria Keiren, Willem-Jan Alards,
Lizette Direks en Esther Janssen. Martijn

Hesen ging mee als tolk en Jan
Hermans en Riny Janssen vervulden de
rol van de coaches. Het team werd in
de voorbereidingen gesteund door
andere vrijwilligers en sponsoren.
De opdracht was om op twaalf verschillende locaties in tien minuten te
opereren bij een ongeval. Dit jaar werd
het team nog Nederlands Kampioen. Ze

hebben laten weten dat de concurrentie op het Europese Kampioenschappen
erg groot was. Toch kijkt het team positief terug op het behaalde resultaat.
Via Twitter liet de teamleider vanuit
Ierland weten in november weer deel
te willen nemen aan de Nederlandse
Kampioenschappen. “Dan gaan we er
weer tegenaan”, schreef Rob Clabbers.
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A stockcar way of life
Paul Hermkens (38) uit Sevenum heeft een passie voor stockcars. Sinds 2002 is hij actief in de wereld van deze
auto’s. Hij heeft er geen moment spijt van gehad, ondanks dat het een dure hobby is.

“Het stockcarracevirus is er ingekomen toen ik een jaar of zeven was. Ik
was wekelijks op de racebaan bij mijn
vader, want hij deed dat ook. Dat waren
geweldige tijden en dat blijft je bij.
Op een gegeven moment kreeg ik zelf
de mogelijkheid om het te doen. Zo is
mijn passie ervoor ontstaan. Het is een
way of life en dat spreekt me erg aan.
Het mooie is dat je zelf zo’n auto kunt
bouwen en er toch snel mee kunt zijn.
Als je handig bent en goed kunt lassen,

dan kan iedereen eraan beginnen. Maar
het hele gezin moet er wel achter staan,
want anders werkt het niet. Bij ons staat
iedereen er achter en dat is fijn, want
we zijn er bijna iedere dag mee bezig”,
vertelt Paul.
Stockcar racen is erg duur en dat is
volgens Paul het grootste nadeel. “De
kosten hebben me niet weerhouden
om aan deze hobby te beginnen, maar
het was een groot risico om het zelf te
financieren. Op een gegeven moment

sta je voor de keuze stoppen of doorgaan en sponsoren aantrekken. Racen
is voor mij een uitlaatklep. Na een tijdje
kreeg ik sponsoren en zij maken het nu
allemaal mogelijk en dat is fantastisch.
Vooral mijn hoofdsponsor, autobedrijf
GHV in Oostrum, heeft mij een enorme
zwengel gegeven. Hierdoor heb ik weer
vertrouwen gekregen om door te gaan
met racen.”
Na het winnen van de finale van de
pinksterraces in Venray met zijn team

Poels naar Venlo
De 24-jarige Vacansoleil wielrenner Wout Poels is in de nacht van
dinsdag 10 op woensdag 11 juli vervoerd van het ziekenhuis in Nancy in
Frankrijk naar het Viecuri ziekenhuis in Venlo. Dit laat directeur Daan
Luykx van de Vacansoleil-DCM wielerploeg weten.
Het vervoeren van Wout Poels
naar Nederland heeft even op zich
laten wachten. Volgens Luykx zijn de
resultaten van de medische onderzoeken zodanig dat er nu geen bezwaar
meer is voor vervoer per ambulance
van Frankrijk naar Nederland. Een
scan die maandagavond gemaakt
was, wees uit dat het vervoeren van
de wielrenner verantwoord was. Wout
heeft nog veel pijn, waarvoor hij de
nodige medicatie krijgt, maar zijn
situatie is stabiel. Hoe het behandelplan er de komende dagen uitziet, is
nog onbekend.
Poels was vrijdag 6 juli, in de
zesde etappe van de Tour de France,
een van de slachtoffers van een

H36, wil Paul nog een ding bereiken. “Ik
wil graag een rood dak en dus een vaste
waarde in het veld hebben. Dat wil
zeggen dat ik dan bij de beste coureurs
hoor. Ik hoor nu bij de blauwdakkers,
dus ik moet nog een dak omhoog gaan,
wil ik achteraan komen te staan. Bij
stockcar racen staan namelijk de beste

massale valpartij op ongeveer 25
kilometer voor de finish. Door deze
zware val heeft hij ernstige verwondingen opgelopen. Hij liep een breuk
in de linkernier, een gescheurde milt,
drie gebroken ribben en gekneusde
longen op.
De fanclub van Wout Poels had
hoge verwachtingen en het bericht
dat de renner zwaargewond de tour
moest verlaten, heeft een shock
teweeggebracht. Er stroomden veel
reacties binnen uit binnen- en buitenland. Nadat bekend werd dat Poels
naar Nederland werd vervoerd, liet de
secretaris van de Wout Poels-fanclub
weten dat de club zeer verheugd is
met dit positieve nieuws.

achteraan en ze moeten met behulp
van de bumper de weg vrij maken. Ik
moet constant in de top vijf zitten, wil ik
een rood dak krijgen. Verder vind ik het
belangrijk dat we als team er plezier in
houden.” Paul vertrekt vrijdagavond 13
juli naar Engeland om een race te rijden
in Northampton.

ACTIE BUITENZONWERING:
250 EURO korting of 350,- EURO
retour voor uw oude scherm!

Sportinformatiemiddag
Nederland kent veel mensen met een chronische ziekte, maar vaak
kennen we lotgenoten in onze omgeving niet. Voor mensen met een
chronische ziekte is het belangrijk om te bewegen. En dat bewegen gaat
gemakkelijker als het samen kan. Daarom organiseren het Astma Fonds
en de Hart & Vaatgroep een sportinformatiemiddag.
Hans Hagens, lid van de werkgroep Venray/ Horst van het
Astmafonds: “Als je altijd alleen gaat
fietsen of wandelen, dan vind je wel
een smoes om eens een week over te
slaan. Op deze sportmiddag willen wij
mensen bij elkaar brengen zodat ze
regelmatig samen gaan bewegen.”
Op donderdag 19 juli vanaf
13.00 uur worden op de sportaccommodatie van UVB, ook wel de Witte
Hel genoemd, demonstraties gegeven
Tot 16.00 uur laten het Hobby-Gilde
(badminton en yoga) en lopersgroep

de Peelrunners (Nordic Walking) hun
sport zien en het publiek aanmoedigen het eens te proberen. Entree
is gratis. Omdat veel mensen met
astma en COPD hinder ondervinden
van geurtjes, verzoekt de organisatie
bezoekers geen eau de toilette, parfum of aftershave te gebruiken. Roken
is op het gehele terrein verboden, dus
ook op het terras en het voetbalveld.
Voor meer informatie of
inschrijving, bel naar Hans Hagens op
077 398 54 92 of mail naar
hans.hagens@hetnet.nl
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MC Lottum goes to België
Negen leden van de Motorcross Club Lottum en een lid van MAC
Wanssum gaan zaterdag 14 en zondag 15 juli naar de Internationale
Quadwedstrijd in Bastogne in België. De European Quad Trophy is een
wedstrijd waar gereden wordt in twee verschillende klassen. Deze klassen
zijn de Nuts Cup, deze duurt drie uur, en de EQT Cup, deze duurt zes uur.
Er nemen rond de honderd teams
uit heel Europa deel aan de European
Quad Trophy. Ook vijf teams van MC
Lottum doen mee. MC Lottum heeft
vier teams in de Nuts Cup en een
team in de EQT Cup.
De teams in de Nuts Cup zijn de
jongsten, waarin onder anderen Joep
van de Pasch en Niek Vergeldt, beide
uit Lottum, meerijden.
Het EQT-team wordt gevormd
door Arjen Litjens uit Horst en Roel

Breukers uit Lottum. Bij deze race
is het de bedoeling dat een team
bestaande uit twee personen de race
rijdt, die opgedeeld is in twee delen.
Zaterdagavond begint de Nuts
Cup met een keer anderhalf uur.
Zondag begint de EQT Cup met een
keer drie uur, gevolgd door de Nuts
Cup van anderhalf uur.
Daarna is het einde van de EQT
Cup. Hiervoor gaat men nog een keer
drie uur racen.

Lege ﬂessen inleveren bij de Plus? Dan zie je de inzamelbus rechts
naast de automaat staan. Vier leerlingen van het Dendron en hun
begeleiders zijn je heel dankbaar wanneer je je bonnetje in deze bus
doet. De opbrengst is voor een goed doel. Lees hun verhaal elders in
deze Hallo!
Kijk ook op www.helpendehandenindia.nl
of zoek op ‘Helpende handen’ op www.dendron.nl

Lucassen | Horst

Bedankt voor jouw bijdrage!
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Een nieuw paar helpende handen
In het najaar vertrekken vier 14-jarigen voor twee weken naar de sloppenwijken van Chennai in India. Via hun
school nemen ze deel aan projecten van stichting Helpende Handen. Ze zijn de derde lichting van het Dendron
College in Horst die deze reis gaat maken. Mees van den Munckhof en Milou Peeters uit Horst zijn er al helemaal
klaar voor.

Samen met Janske Cox uit Horst en
Chiel Siebers uit Grubbenvorst zijn zij
zich al een tijdje aan het voorbereiden
op hun grote avontuur. “We horen
natuurlijk veel van onze voorgangers.
We leren dan bijvoorbeeld over cultuurtrekjes. Zo mag je niet eten met je
linkerhand, want dat is de hand waar
je je kont mee afveegt”, vertelt Mees.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

“We horen wat zij allemaal gedaan
hebben. Zij praten hoe anders het daar
is, zoveel kleuren dat het pijn aan je
ogen doet, en de stank die enorm is”,
zegt Milou.

Heel erg, maar ook
heel leuk

Al in de brugklas kregen Mees en
Milou voor het eerst te horen over
Helpende Handen. Jongeren die eerder
naar India waren gegaan, werden
ambassadeurs van het project. Zij
vertelden hun verhaal aan de hand van
dia’s. “Hun enthousiasme was aanstekelijk: zij vertellen hoe erg, maar ook
hoe leuk het daar was en dat ze de tijd

van hun leven hebben gehad”, vertelt
Mees. “Later hoorden we dat we zelf
mochten inschrijven”, vertelt Milou.
Zij waren beiden meteen enthousiast en stuurden een sollicitatiebrief.
Uit maar liefst zestig brieven werden
tien leerlingen gekozen om op gesprek
te gaan. “Er wordt gekeken naar je
inzet, maar ook naar de interesse die je
hebt in ontwikkelingswerk, hoe stevig
je in je schoenen staat en naar welke
cijfers je hebt”, vertellen de ambassadeurs in spé.
Via acties en activiteiten proberen
ze nu genoeg geld bijeen te krijgen
voor hun reis en de stichting. “Het
klinkt misschien raar, dat ze geld
inzamelen voor de reis. Maar ze doen
ook een eigen bijdrage en de reis is
onderdeel van een totaalpakket. Zij
leren heel veel in India en geven heel
veel terug aan de stichting”, vertelt een
van hun ouders. De jongeren zullen na
hun reis minimaal tot het einde van
hun schooltijd als ambassadeurs voor
de stichting ’werken’.
“We hebben allemaal ons eigen
netwerk aangespoord. Zo hebben we al
een high tea en een aardbeienverkoop
georganiseerd en verkopen we basketballen”, zegt Mees. “En we verzamelen
statiegeldbonnetjes bij een supermarkt
in Horst”, vertelt Milou, die net nog een
bonnetje van haar oma in de collectebus deed.

Heftige ervaring
Meedoen aan dit project vergt veel
van de deelnemers. “De sollicitatiegesprekken waren op een dag die vrij
was omdat de leraren staakten”, vertelt
Milou. “Soms heb je het er heel druk

mee, soms niet zo”, zegt Mees. “Voor
de vakantie hielden we veel acties. We
liepen bijvoorbeeld 20 kilometer mee
met de Wandeldriedaagse.”
In India gaan de jongeren onder
andere eten uitdelen, naar een school
voor weeskinderen en meelopen met
leeftijdsgenootjes. “Het project van
Udavum Karangal, Helpende Handen
dus, bestaat uit meerdere projectjes.
Zij hebben opvanghuizen voor weesjes,
gehandicapte mannen, vrouwen en
kinderen en dementerende ouderen”,
vertelt Milou. Dat het heftig wordt, daar
zijn de jongeren zich van bewust. “Elke
avond wordt er op reis ook gepraat om
de ervaringen te verwerken.”
De ouders van de kinderen moesten ook een deel van de sollicitatiebrief
schrijven. “Je ouders moeten er wel
achter staan, anders houd je het nooit
vol”, zegt Milou. “Een van de ouders
van de vorige groep zei ‘Je krijgt je
zelfde kind niet meer terug’, dus het is
wel heftig.”
Een van de ouders vult aan: “Ze
doen er natuurlijk enorm veel ervaring
mee op. Het is een heel andere realiteit
dan hier. Daar mogen zij getuige van
zijn en dan mogen ze erover getuigen.
We hebben het er ook met de ouders
over gehad. Wij vinden de punten iets
minder belangrijk dan de reis. Dan
maar een jaar overdoen als dat nodig
is, maar deze ervaring is heel belangrijk.”
Of ze helemaal voorbereid zijn op
hun reis? “De ideeën die we er nu over
hebben zijn altijd minder overweldigend
dan de ervaring”, zegt Mees wijs. Voor
meer informatie over het project, kijk
op www.helpendehandenindia.nl

Specialist in tuinplanten
mooie grote potten

Geraniums en
perkplanten
grote keuze
Met langzaam
werkende meststoffen
goed afgehard
lage prijzen

Aardbeienplanten
Korona’s

4 grote
vaste planten
voor

€ 10,-

(3-liter pot)

EL

UW VOORDE

Tuinplanten en
bomen tot wel

50%
goedkoper
dan ergens anders

Openingstijden:
ma t/m vr van 09.00 - 18.0
za van 09.00 - 16.00 uur 0 uur

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

E WEEK

BIJ ONS DEZ

Houthakkersteak
Nieuw uit eigen keuken

100 gram €

1,10

Pastrami kom proeven

Tuinkippetje Gemarineerde kip

100 gram €

0,95

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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15 VRAGEN aan Ward Verheijen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ward Verheijen
16 jaar
Horst
Het Gilde Logistiek

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Het allereerste wat ik me kan herinneren is dat ik vroeger altijd met de kinderen uit de buurt en mijn vrienden in
een bosje tegenover mijn huis speelde.
We bouwden grote hutten of diepe
kuilen. Daar was de gemeente niet zo
blij mee. Ze maakten onze bouwwerken altijd kapot.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Echt grote leugens heb ik nooit verteld.
Wel een klein leugentje, over het
aantal biertjes wat ik had gedronken of
zo. Dan vroegen mijn ouders me wat

ik had gedronken, dan zei ik dat ik er
twee op had, terwijl ik er stiekem vijf
gedronken had.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Mij lijkt zoiets als wat Spiderman kan
wel cool, op de muren klimmen en van
die spinnenwebben uit je hand laten
schieten en zo. Dan kan natuurlijk altijd
handig zijn.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een heel groot, mooi, wit strand met
mooie meiden en surfers. Dat zijn
dingen die je normaal gesproken maar
één keer in het jaar ziet en dat zou ik
wel vaker willen zien.
Waarop ben je het meest trots?
Dat zijn toch echt mijn vrienden. Ze
staan altijd achter me en we hebben

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

altijd lol met elkaar.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
All time low van Lost in Stereo. Het lied
heeft niet echt een hele mooie tekst,
maar het is gewoon een geweldig lied
en het maakt me altijd vrolijk. Samen
met een vriend ga ik altijd helemaal los
op dit nummer.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
De verschillen tussen mannen en
vrouwen ontdekken, door een goede
hockeywedstrijd te spelen en daarna
lekker te douchen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Het is eigenlijk totaal nog niet belachelijk nu, maar wel de coolste trend
die ikzelf ooit gezet heb: diaboloën.
Het is een soort jongleren, ze doen

het ook in circussen. Ik heb het ooit op
vakantie geleerd en in groep 8 deed ik
het tijdens de afscheidsmusical. Daarna
leerde ik het mijn vrienden, niemand
kende het hiervoor in Horst.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk Italië. Het is een mooi land, het
is er goed weer, de zee is prachtig en
ze maken er heerlijk eten. Ik ga er bijna
ieder jaar op vakantie.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Echt spontane acties maak ik niet echt.
Soms trakteer ik op een biertje of zo.
Ik vind het lastig om me zo’n actie
te herinneren, ik weet het niet echt
eigenlijk.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Zeker weten John’s Foodstore. Lekker
eten en personeel wat er goed uit ziet.
Geweldig!
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Echt bang ben ik er niet voor, maar
ik vind kwallen wel echt stomme
beesten. Zit je in de zee en zitten er op
dat moment ook kwallen, dan kun je er
direct weer uit.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst lekker uitslapen, dan een heerlijk
potje hockeyen, op de club nog wat
drinken en ’s avonds de hele avond en
nacht een feestje bouwen met mijn
vrienden.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou nooit een tatoeage willen, het
past gewoon niet bij mij en als ik later
oud ben heb ik daar ook niets aan.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Geen, ik zie alles wel gebeuren, daar
heb ik geen helderziende voor nodig.
Ik zorg er zelf wel voor dat ik een
mooie toekomst krijg.

Dit is nog eens
een leuke vacature!
Mush Comb
Stationsstraat 147
5963AA, Horst-Hegelsom
T: 077-3983929
W: www.mushroommachinery.com

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

Mush Comb is een bedrijf welke in meer dan 50 landen wereldwijd
actief is. De productie vindt allemaal plaats in Horst. Wij produceren,
reviseren en ontwikkelen eigen machines. Wij zijn op zoek naar:

Medewerker werkplaats m/v
Functieomschrijving:
Graag zouden wij onze werkplaats versterken met een nieuwe
enthousiaste collega. De werkzaamheden zijn zeer divers. Constructiewerk, lassen en monteren zijn taken die wekelijks voorkomen.
Ook zijn er mogelijkheden met betrekking tot hydrauliek en elektronica.
Verder is er de mogelijkheid wanneer gewenst dat de medewerker een
aantal keer per jaar naar het buitenland gaat om onze machines bij
klanten in bedrijf te stellen. Dit zijn over het algemeen korte reizen van
1 week. Hiervoor is het van belang dat de medewerker de Engelse taal
machtig is en kennis van elektronica heeft.
Heb je interesse, stuur je sollicitatie incl. CV voor 29 juli naar:
Mush Comb t.a.v. Bob Holtermans E: info@mushroommachinery.com

Column

Slim spel
Handbal, zo moeilijk is dat
toch niet? Gooien en vangen,
zo gaat dat toch?
Of nou ja, begrijp me niet
verkeerd, er zullen best
bepaalde tactieken en moeilijke
regeltjes in verborgen liggen,
maar daarvan ben ik totaal niet
op de hoogte. Zo bekend met die
sport ben ik niet. Toch waagde ik
mijzelf aan een aantal spelletjes
tijdens het handbaltoernooi.
Geheel zonder missers verliep
het helaas niet...
Vier wedstrijdjes van een
kwartier: met een kleine
spoedcursus moet dit lukken
toch? Ze hadden er alleen niet
bij verteld dat de wedstrijden
gewoon op groot veld gespeeld
gingen worden, terwijl de
andere teams langs de kant
geïnteresseerd toekijken. Eh..
huh? Een toernooi, dat betekent
toch altijd kleine veldjes, weinig
toeschouwers en alles behalve
serieus spel? Nee dus. Dat had ik
totaal verkeerd ingeschat.
Serieus en fanatiek handbalspel
werd er verwacht. Oké, let’s go!
Mm.. Ik was inderdaad niet
op de hoogte van slimme
technieken en moeilijke regels,
begreep er de ballen van en
vond het maar onlogisch. Als kip
zonder kop rende ik zo hard als
ik kon mee op en neer met mijn
team, allemaal naar voren en
dan weer allemaal naar achteren. Wat voor zin dat had, geen
idee. Na wat op en neer geren
kreeg ik het toch voor elkaar om
de bal te bemachtigen. Het
probleem was alleen dat ik ’m
ook weer kwijt moest. Oeh een
vrije man! Dat had ik toch even
snel en slim gezien. Behendig,
althans dat vond ik zelf, speelde
ik de bal naar de enige vrije man
in het spel. Met zijn handen op
zijn rug stapte hij naar achteren
en daarna opzij voor de bal.
Huh!? Hallo! Wat doe je, ik speel
je de bal! Nou.. ik ben dus nog
niet de ergste van het spel zie
ik, jezus, je snap toch wel dat als
ik die bal naar je gooi je ’m
moet vangen?!
Ehh.. ja. Het was me eventjes
ontschoten dat die man gehuld
in zwart kleding en met een
fluitje in zijn mond de scheidsrechter was, en geen speler in
het veld. Tja, een letterlijke
misser dus dit keer, want dat
deze meneer de gehele wedstrijd al op zijn fluitje aan het
blazen was, dat had ik toch echt
even gemist.
Mies
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Inzegening
Gerlachuskapel
Na de heilige mis van zondag 15 juli om 09.30 uur wordt het kapelletje van de heilige Gerlachus in Grubbenvorst plechtig ingezegend.
De inzegening wordt gedaan door pastoor Lauvenberg van de parochiefederatie Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.
Stichting Kruisen en Kapellen
Sevenum draagt waar nodig bij aan
de kosten van onderhoud van kruisen
en kapellen in de omgeving en neemt
het onderhoud over als de eigenaar
daar niet toe in staat is. De restauratie
van de Gerlachuskapel is hun nieuwste grote project. De restauratie wordt
onder andere gesteund door subsidies

van gemeente en provincie.
Het kapelletje zal rond 10.30 uur
worden ingezegend. Het staat op de
Sevenumseweg, tussen de boerderijen De Potstal en De Vlier, in
Grubbenvorst. Stichting Kruisen en
Kapellen Sevenum nodigt belangstellenden uit bij de inzegening aanwezig
te zijn.

Open Podium geeft
lokaal talent kans
Het Open Podium Melderslo wordt op vrijdag 17 augustus voor de 7e
keer gehouden tijdens de Kennedymarsfeesten in Melderslo. De avond
start om 20.30 uur in de feesttent in het dorp.
De organisatie van Open Podium
Melderslo zoekt nog een aantal jonge,
muzikale talenten. Na afloop krijgt
iedereen die heeft opgetreden een
digitale geluidsopname van het eigen
optreden. Mensen die een instrument

bespelen, alleen of in een groep,
en die zang- of danstalent hebben
kunnen zich aanmelden via
w.heldens@hccnet.nl
Kijk voor meer informatie op
www.mkm.melderslo.net

In Broekhuizenvorst konden de kinderen ondanks alle perikelen van afgelopen jaar afgelopen
weekend toch gewoon naar de kermis. Café ’t Dörp pakte het idee op om zelf de kermis te organiseren.
Zij trokken de sponsoren aan en de minikermis was geboren. De kermis bood een muzikaal programma
voor de ouderen en kermisattracties voor de jongeren. De minikermis duurde twee dagen.
Voor meer foto’s van de minikermis in Broekhuizenvorst, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Landelijke open imkerdag
Akkie’s Tuin in Melderslo houdt op zondag 15 juli van 10.00 tot 16.00 uur een open imkerdag. Tijdens deze dag
zijn allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Zo wordt er onder andere honing geslingerd en kan men
kennismaken met verschillende soorten jam die gemaakt zijn van kruiden, honing en fruit. Toegang is gratis.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Heeft u elektro-materialen nodig? Laat het ons weten!
Wij leveren materialen tegen zéér concurrerende tarieven!!!
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl
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Steenstraat 16a,
5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75

Beroepsimkers Ans Hoeijmakers (50)
en Henk van Gerwen (53), eigenaren
van Akkie’s Tuin, hebben een grote
passie voor bijen. Deze passie is vooral
voor Henk met toeval ontstaan. “Henk
moest vaak naar Polen en hij wilde
een cursus Pools volgen. Ik ging voor
de gezelligheid mee. Toen heb ik me
op een gegeven moment ingeschreven
voor de beginnerscursus bijen en ging
hij voor de gezelligheid met mij mee.
Hij is letterlijk en figuurlijk aangestoken.
We hebben na deze cursus nog enkele
andere bijencursussen gevolgd. Ons
plan was om met bijen te beginnen als
Henk 55 jaar werd, maar in december
2010 werd ik ziek en Henk wilde me
niet alleen laten. Toen heeft hij besloten om voor het grootste deel met zijn
werk te stoppen. Hij doet soms nog wat
freelancewerk. We zijn daarom eerder

begonnen met de bijen”, vertelt Ans.
Henk heeft geen moment spijt
gehad van de keuze om te stoppen met
werken en zich bezig te houden met
bijen. “Mijn oom was imker, maar ik
zag er helemaal niets in. Ik ben door
Ans aangestoken, ik ging voor het
plezier met haar mee, maar het is een
gekte geworden. Ik heb er bijna al mijn
hobby’s voor aan de kant gegooid en
mijn baan voor veranderd. Het is een
hele goede beslissing geweest, want
ik heb het eerste jaar als beroepsimker
een heel mooi jaar gehad. Je leeft met
de natuur en dat vind ik er zo mooi
aan.”
Het houden van bijen is ook een
hele levensstijl. “De bijen bepalen wat
je doet op een dag. Als zij gaan zwermen, dan moet je binnen twee uur
de zwerm gaan scheppen. Dan kun je

bijvoorbeeld niet naar een verjaardag
toe. Wij hebben er vaak dingen voor af
moeten bellen. Het is heel afwachtend
en reageren op wat de bijen doen, want
zij kijken niet op onze kalender”, lacht
Henk.
Akkie’s Tuin is nu ruim een jaar
open. Ans en Henk hebben al een idee
wat ze in de toekomst willen bereiken
met hun bedrijf. “We willen goed van
ons bedrijf kunnen leven, maar we
hoeven niet rijk te worden. We vinden
het belangrijk als wij mensen een mooi
en fijn product kunnen aanbieden. Ook
zouden we graag willen dat mensen
meer respect hebben voor de bij en de
natuur, want als je daar geen respect
voor hebt, dan heb je dat ook niet voor
de medemens.”
Kijk voor meer informatie op
www.akkiestuin.nl
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Kermiskleurplatenwedstrijd America
De prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd en kermisloterij in America zijn bekend. Tijdens de kermis in het
Peeldorp, die van zaterdag 30 juni tot en met woensdag 4 juli duurde, konden kinderen kleurplaten inleveren en
meedoen aan een loterij. De dorpsraad van America organiseerde voor de negende keer de
Kermiskleurplatenwedstrijd.
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Culinair
‘boergondisch’ eten
Een avond lang genieten van culinaire hoogstandjes uit eigen
omgeving: dat kan vanaf zaterdag 21 juli in Sevenum. Bij de historische
boerderij de Bergerhof worden ‘Boergondische’ feestmaaltijden geserveerd.
Tijdens het boergondisch feestmaal worden de gasten ontvangen
door eigenaar Jo Geurts. De historische boerderij uit 1400 is het toneel
voor een voorgerecht, boerentapas
en een nagerecht van de hand van
chef-kok Peter Geurts van restaurant
Vitellius in Sevenum. Tussen de gangen door wordt een rondleiding over
de boerderij gegeven.
De zesde editie van de landelijke
campagne ‘lekker biologisch uit eigen

ommeland’ laat mensen op culinaire
en educatieve wijze kennis maken
met biologisch eten uit de omgeving.
Het boergondisch feestmaal is een
initiatief van biologische boeren,
Stichting van Eigen Erf en het netwerk
Biologische InfoCentra.
Het feestmaal op de Bergerhof
vindt op zaterdag 21 juli van 17.30 tot
22.00 uur plaats en op zondag 22 juli
van 16.30 tot 21.00 uur. Opgeven kan
via www.vaneigenerf.nl

Oud-Limburgse
spellendag
Er werden 84 kleurplaten ingeleverd bij de rups, autoscooters en de
draaimolen. De tekenaars kregen een
gratis ritje in deze attracties en maakten kans op prijzen.
Uit alle tekeningen koos de jury, in
zes verschillende leeftijdscategorieën,

zes prijswinnaars. Dit zijn Saar Pouwels,
Nathalie Vink, Puck Versteegen, Yenthe
Geurts, Dirk Lemmen en Jens Logtens.
In samenwerking met alle kermisexploitanten en Gemeente Horst aan
de Maas organiseerde de dorpsraad van
America daarnaast voor de derde keer

de Kermisloterij. Loten ontving men
gratis bij het betalen van een ritje in
een attractie bij de kermisexploitanten.
Op woensdagavond 4 juli werden de
prijzen verloot onder de aanwezigen.
Voor foto’s van de prijsuitreiking, kijk
op www.americaweb.nl

In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 15 juli een
spellendag georganiseerd. Op de zolder en in het depot van het museum
staan nog verschillende spellen waarmee opa’s en oma’s zich vroeger
amuseerden.
De organisatie van het museum
vond het tijd om deze spelletjes weer
een keer voor de dag te halen en op
het binnenterrein een ouderwetse
spellendag te organiseren. Denk
hierbij aan spelletjes als steltlopen,
blikwerpen, hoepelen, touwtje springen, ringwerpen en tollen. Daarnaast

ontbreekt de kraam met ouderwets
snoepgoed niet. Kortom, het binnenterrein wordt omgetoverd tot een
ouderwetse spellenkermis.
Het museum is open van 11.00
tot 17.00 uur. De activiteiten beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl

Poespas voor kinderen
in de Kantfabriek
Taxi Arns is een groeiende middelgrote taxionderneming met een modern wagenpark en circa
60 medewerkers. Vanuit Sevenum, het hart van ons vervoersgebied, werkt een team gedreven en
enthousiaste leidinggevenden, planners en chauffeurs samen aan een kwalitatief hoog vervoersniveau.
Taxi Arns verzorgt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer en maakt gebruik van een uitstekend nationaal
netwerk. Vanwege een nieuwe gunning voor wat betreft leerlingenvervoer zijn we per direct op zoek naar
enthousiaste, gemotiveerde en representatieve:

Taxichauffeurs m/v parttime/fulltime
Chauffeurs schoolvervoer m/v (15 uur per week)
Functieomschrijving:
Als taxichauffeur ben je dagelijks onderweg met onze klanten. Je bent je bewust van het feit dat je het
gezicht bent van ons bedrijf maar ook van onze opdrachtgevers. Als chauffeur van het CVV vervoer
je verschillende personen (reizigers, kinderen, bejaarden, zorgbehoevenden en mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking) dus is een flexibele werkinstelling een must.
Chauffeurs voor het schoolvervoer zijn verantwoordelijk voor hun route in die zin dat chauffeurs hun
vakanties synchroon laten lopen aan de schoolvakanties en eigen bezigheden niet plaatsvinden ten tijde
van de route. Het nieuwe schooljaar start op maandag 13 augustus aanstaande.
Functie-eisen:
• je bent bij voorkeur in het bezit van een geldige taxi-pas, of bent bereid deze met onze hulp te behalen;
• je hebt een goede geografische kennis in ons vervoersgebied;
• je hebt een representatief voorkomen en weet wat service- en dienstverlening inhoudt;
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent flexibel inzetbaar in een wisselend rooster.
Tevens heb je de bereidheid te werken wanneer anderen vrij zijn (weekenden/feestdagen);
• je hebt een goede rijvaardigheid en bent minimaal 2 jaar in het bezit van rijbewijs B;
• je bent stressbestendig, accuraat, sociaal vaardig en kunt tegen een stootje;
• je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Beschik je over de juiste mentaliteit en voldoe je aan bovenstaand profiel? Heb jij de intentie mee te
groeien met ons bedrijf? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@taxiarns.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Arthur Andringa (bedrijfsleider) tel. 077 - 467 00 00.
Horsterweg 13a Sevenum

www.taxiarns.nl

Deze zomervakantie biedt Museum de Kantfabriek een activiteit voor
kinderen van 4 tot en met 10 jaar. In samenwerking met toneelvereniging
Poespas uit Hegelsom verzorgen zij vier workshops.
Esther, Roos, Mieke en Gonnie
van toneelvereniging Poespas uit
Hegelsom gaan op vier woensdagmiddagen het sprookje van De
nieuwe kleren van de keizer op een
creatieve manier vormgeven, waarbij
de kinderen actief worden betrokken
in het verhaal. Bovendien gaan de
kinderen de keizer helpen aan nieuwe

kleren in de vorm van een speelse
workshop, die plaatsvindt in het
museum tussen de kantmachines. De
voorstellingen zijn op woensdag 18
en 25 juli en op 1 en 8 augustus van
14.00 tot 15.30 uur. Wie het leuk
lijkt om mee te doen, kan zich
opgeven via www.kantfabriek.nl of
via 077 398 16 50.

Wandelen van Maria
naar Sint Anna
In de Onze Lieve Vrouwekerk van Lourdes in Tienray wordt op donderdag 26 juli om 10.15 uur de pelgrimszegen gegeven voor een zes
kilometer lange wandeling naar de St. Annakapel in Blitterswijck. Deze
dag is de feestdag van de heilige Anna.
De wandeling begint na de
pelgrimszegen in de parochiekerk in
Tienray. De wandelaars lopen onder
andere langs de Molenbeek en het
Kasteelke van Meerlo. Om 12.00 uur
is er een bezinningsmoment in de St.
Annakapel in Blitterswijck, waarna een
rustpauze volgt. Rond 13.30 uur begint
via een andere route de ook 6 kilometer lange terugtocht naar Tienray. De
pelgrims komen rond 15.00 uur aan.
De startplaats van deze pelgrimswandeling in Tienray wordt ook

een pelgrimsoord genoemd. Deze
plaats kent vanaf de 15e eeuw een
kapel van Onze Lieve Vrouw, Troosteres
der bedrukten. Vanaf het midden van
de 18e eeuw werd Tienray het doel
van grote processiebedevaarten.
Op den duur kwam er in dit dorp een
tweede Mariavereniging op, namelijk
Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
Deelnemen aan deze wandeling,
die georganiseerd is door Stichting
Pelgrimswegen en Voetpaden, is
gratis. Opgeven is niet nodig.
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Workshop Kleren van de
Keizer

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

wo 18 juli 14.00 – 15.30 uur
Organisatie:
toneelvereniging Poespas
Locatie: Museum de Kantfabriek

Broekhuizen

Zomerbraderie

zo 15 juli 11.00 – 22.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Veerweg

Sportinformatiemiddag

(Kinder)vlooienmarkt

Wandeling met natuurgids
wo 18 juli 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie:
Theetuin De Roode Vennen

Grubbenvorst
Inzegening St.
Gerlachuskapel

zo 15 juli 09.30 uur
Organisatie:
Stichting Kruisen en Kapellen
Locatie: Sevenumseweg

do 19 juli 12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

do 19 juli 13.00 – 16.00 uur
Organisatie: Astmafonds en de
Hart&Vaatgroep
Locatie: sportaccomodatie UVB

Dorpsraadvergadering
do 19 juli 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Kronenberg

Limburgse Dag van het
Paard

Horst

za 14 juli 08.00 – 17.00 uur
Organisatie:
KWPN Regio Limburg
Locatie: evenemententerrein
D’n Umswing

do 12 juli 12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

Melderslo

Zomerbraderie
Melderse Examenfuif
Politiehondenkeuring
vr 13 t/m zo 15 juli 09.00 uur
Organisatie:
PHV De Helper in Nood
Locatie: Dijkerheideweg

Breicafé

vr 13 juli
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: feesttent St. Odastraat

za 14 juli 14.00 – 01.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: feesttent St. Odastraat

Bouwvakfeesten

Oud-Limburgse spellendag

vr 13 juli 19.00 – 02.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein

zo 15 juli 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

za 14 juli 19.00 – 01.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Acu-Balance

Zomerse markten in Horst
De komende maand straalt het centrum van Horst zomerse sferen uit. Op dinsdag 17, 24 en 31 juli zijn er
extra grote weekmarkten met livemuziek, demonstraties en kinderanimatie. Op donderdag 12, 19, 26 juli en
2 augustus is er een vakantiebraderie met handwerk, kleding en snuisterijen. Op dinsdag 7 augustus is de
traditionele jaarmarkt.

Swolgen
Bokstock

za 14 en zo 15 juli 13.00 uur
Locatie: feesttent

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Menstruatiecyclus, IVF/IUI,
Zwangerschap, Overgang,
Sportblessures, Ischias
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

Sevenum stond afgelopen weekend in het teken van cultuur: theateracts, lokale sterren en veel
muziek kleurden het centrum. Dit jaar was een jubileumeditie van de Sèrumse Fiste, de feesten bestaan
35 jaar. De feesten werden geopend met een muzikale avond onder begeleiding van dj’s Umme en T-Ren.
De avond stond in het teken van jaren 90-muziek. Daarnaast was er veel aandacht voor straattheater in
het centrum, waren er activiteiten voor kinderen en traden lokale helden op.
Voor meer foto’s van de Sèrumse Fiste, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Beachvolleybaltoernooi en
Preipop

vr 13 juli 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Club Du Lounge - Outdoor

Jubileumfeest Sevenum

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Horst heeft een van de grootste
weekmarkten van de regio. In de zomer
wordt de weekmarkt op dinsdag, naast
de reguliere marktkramen, uitgebreid
met twintig extra stands. Tijdens de
extra weekmarkten in Horst klinkt
er livemuziek rond de terrassen. Een
goochelaar vertoont trucs en magie,
terwijl een clown de kleintjes vermaakt
met grappige acts. De weekmarkt duurt

in de zomerweken van 09.00 tot 13.00
uur.
Op de vier donderdagen in de
vakantie staan op de vakantiebraderie
meer dan zestig kramen. Ook deze
dagen is er livemuziek op en rond de
terrassen. Clown Cees zorgt voor de
gezelligheid. De vakantiebraderie duurt
van 12.00 tot 18.00 uur.
Naast de zomermarkten in het cen-

trum van Horst vindt er op dinsdag
7 augustus de traditionele jaarmarkt
plaats. Er zijn deze dag extra veel
marktkramen en er wordt een grote
standwerkerswedstrijd georganiseerd.
Er is een kinderanimatieprogramma,
een goochelaar en gratis ijs voor kinderen. De jaarmarkt is te bezichtigen van
09.00 tot 16.00 uur. De markten en het
parkeren zijn gratis.
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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

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zaterdag

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

deze week do vr za

Bij aankoop van een abrikozen korstvlaai

5 witte puntjes GRATIS
Donuts

Heilige mis

zondag

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

volgende week ma di wo
Brood- en Banketbakkerij

4 kaiserbroodjes GRATIS

patronaat 13c Horst
tel 077-396 13 96
fax 077-396 13 92

Abrikozenflappen

It’s Clean

Melderslo
woensdag

dinsdag

zondag
dinsdag

Rozenkrans

17.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Onderz ek

Verloskundige zorg
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

& Analyse

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

4+1
GRATIS

Bij aankoop van een skivlaai

Lottum

Venray

Spoedgevallendienst
13 t/m 19 juli
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

09.45

Kronenberg

Swolgen

Tandarts

Heilige mis

Horst (Lambertus)

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

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
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

Open van dinsdag tot en met zaterdag
voor lunch & diner en
op zondag de hele dag geopend vanaf 12:00 uur

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

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

Venlo

19.15

Grubbenvorst

Griendtsveen

Huisartsenpost

09.45

Broekhuizenvorst

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

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

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

Gezellig tafelen
aan de Maas

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/isabel

3+1
GRATIS
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

“Gelukkig hebben
we een bank die onze
liefde voor rozen deelt”
De dorpskern van Lottum vormt van
10 tot en met 13 augustus 2012 weer
het decor van het Rozenfestival. Het
thema “Rozen verbinden Culturen” is
erg toepasselijk in het jaar van de
Floriade. Rozendorp Lottum en
Floriade 2012 sloten bovendien een
speciale samenwerkingsovereenkomst.
Jan Huijs, voorzitter van Stichting
Rozendorp Lottum: “De Week van de
Potroos vond dit jaar plaats op de
Floriade van 20 t/m 27 juni in het
Paviljoen van de Raad van de Boomkwekerijen. Duizenden bezoekers
bezochten het Paviljoen en genoten
van de rozenpracht. De roos blijft een
fantastische bloem die veel mensen
aanspreekt en velen wilden dan ook
absoluut aan de Lottumse rozen ruiken
op de Floriade.”
Penningmeester Jan Hermans vult aan:
“Wij zijn bijzonder verheugd dat
Rabobank Maashorst ook in 2012 een
van de hoofdsponsoren van dit unieke,
culturele evenement is. Daarnaast
adviseren Maashorstmedewerkers ons
over de financiële logistiek en assisteren
ze eveneens als vrijwilliger tijdens het
Rozenfestival. Rabobank Maashorst,
een bank die onze liefde voor rozen
deelt maar ook een bank die oprecht
betrokken is bij de lokale gemeenschap.”

Nieuw: On-line kaartverkoop en
betalen via betaalautomaat
“Nieuw in 2012 is de mogelijkheid om
via de website www.rozendorp.nl
on-line tickets te kopen” zegt
Jan Hermans. “Betaling kan heel
gemakkelijk en snel via ideal of creditcard.
Via e-mail krijgt u bericht dat u betaald
heeft, het ticket ontvangt u vervolgens
in de vorm van een PDF-document.
Dit document print u zelf. De on-line
bestelling levert financieel voordeel
op, de kaarten kosten dan € 11,i.p.v. € 12,50. Maar het grootste voordeel is toch wel dat bezoekers niet
hoeven te wachten bij de kassa, ze
kunnen na controle van de barcode op
het e-ticket direct doorlopen. Aan de
dagkassa’s bij de ingangen maar ook
bij de muntenkassa’s kunt u bovendien
betalen met uw pas via betaalautomaten. Snel, gemakkelijk en zeker
veiliger! ” Voor informatie:
www.rozendorp.nl
Inzet vrijwilligers cruciaal
Al diverse maanden zijn tientallen
vrijwilligers achter de schermen volop
bezig met de voorbereidingen voor
een goed verloop van het
Rozenfestival. De meeste vrijwilligers
zijn actief via hun eigen vereniging.
Maar er zijn nog steeds vrijwilligers
nodig voor de volgende punten:
horeca, muntenkassa, entree en
secretariaat. Dus heb je interesse om
mee te helpen? Meld je aan via de
website www.rozendorp.nl.
Verenigingen ontvangen na afloop een
vergoeding voor de verenigingskas op
basis van het aantal ‘gewerkte’ uren

Inschrijven Maashorstfonds
nog t/m 21 augustus!
Verenigingen en stichtingen kunnen tot
en met 21 augustus innovatieve projectaanvragen voor het Maashorstfonds
indienen. De brochure Maashorstfonds
2012 en het aanvraagformulier kunt u
downloaden via de website

www.rabobank.nl/maashorst.
In onze kantoren liggen brochures met
aanvraag-formulieren. Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling
Communicatie telefoon (077) 397 92 08.

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

(in totaliteit meer dan 10.000 uren).
“Het thema ‘Rozen verbinden culturen’
past ook prima bij de inzet van de vele
vrijwilligers. Immers de vrijwilligers uit
de regio Horst aan de Maas zorgen ook
voor verbinding tussen de gemeenschappen” aldus voorzitter Jan Huijs.
“Rozen verbinden culturen”
Tijdens het Rozenfestival 2012 worden
de verschillende culturen door de roos
verbonden. Miljoenen rozenknopjes en
tienduizenden snijrozen zijn verwerkt
in betoverende mozaïeken, modeltuinen en prachtig versierde objecten
zoals de Lottumse kerk, de Borggraaf
en de objecten in Oosterse sferen in
het Maasveld. Ook zijn er honderden
vazen met geurende buitenrozen, een
groot assortiment kasrozen, een
rozeninformatiecentrum, rozenmuziek,
rozenfilms, een tuinfair, bloemschikdemonstraties, rozen-specialiteiten,
een rozendokter, demonstraties over
de verzorging enz. Professionele

Lottum één grote bloemenzee
Het rozenfestival is geopend voor het
publiek vanaf vrijdag 10 augustus
17.00 uur. De officiële opening vindt
plaats om 19.00 uur door Burgemeester
Van Rooij. Jan Huijs vertelt dat het
absoluut de moeite waard is om vooral
ook ’s avonds een bezoek te brengen.
Voor bezoekers uit de regio is dat
waarschijnlijk net zo handig. De
prachtige verlichting zorgt voor een
betoverende sfeer en er is voldoende
entertainment om van te genieten!

Lottum nodigt u uit om zelf te
komen kijken op 10, 11, 12 of
13 augustus!

Wilt u een eigen bedrijf starten?
Of bent u een ervaren ondernemer in de
gemeente Horst aan de Maas?
De website www.starteninmijnregio.nl
is een prima hulpmiddel. U vindt hier
relevante informatie die u op weg helpt
om uw bedrijf te starten of te verbeteren!
Met behulp van onze handige webclick
heeft u relevante informatie 24/7 binnen
handbereik. Vraag nu de webclick voor
Starten in mijn regio gratis aan via
bedrijven@maashorst.rabobank.nl.

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

arrangeurs werken zij aan zij met
verenigingen,vriendenclubs en
inwoners uit Lottum en omgeving.
Maar ook de jeugd is betrokken bij het
Rozenfestival en maakt prachtige
rozenobjecten.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

