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Wie de afgelopen 25 jaar wel eens een boek kwam
lenen bij de bibliotheek in Grubbenvorst, kent haar
waarschijnlijk wel. Toos Jeucken werkt al 25 jaar als
vrijwilligster bij de bieb. Nu vindt ze het mooi geweest:
“Verandering is goed.”
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Het uitlenen en innemen van
boeken, het inwerken van nieuwe
boeken: Toos heeft het allemaal
gedaan bij de bibliotheek. “Vooral het
inwerken van de nieuwe boeken, waar
nog niemand aan heeft gezeten. Even
snel wat lezen, heerlijk”, zegt Toos
met zichtbare verrukking. Veel mensen
kennen Toos ondertussen en vragen
haar om tips voor nieuwe boeken.
En dat strekt verder dan haar vrijwilligersuren. “Soms vragen ze me in de
supermarkt of ik nog een nieuw boek
ken”, lacht ze.
Het begon allemaal toen Toos in
het dorpsblaadje een advertentie zag
staan voor vrijwilligers. “Dat zou ik
wel willen, dacht ik toen. Het hoofd
van de bibliotheek zag wel wat in
mijn enthousiasme. Een schot in de
roos voor mij.” De bieb is voor haar
een ontmoetingsplek. “Veel mensen komen hier iedere paar weken.
Sommige volwassenen kwamen hier
als kind al, en die komen nu met hun
eigen kinderen”, lacht ze. Mogelijke
bezuinigingen gaan haar dan ook
aan het hart. “De bibliotheek is heel
belangrijk voor Grubbenvorst, ik hoop
dan ook dat hij nog lang blijft.”
De afgelopen 25 jaar is er veel

veranderd in de Grubbenvorster bibliotheek. Zo zijn ze een keer verhuisd
en kwam met de invoering van de
computer een heel nieuwe manier
van administratie kijken. “Toen gingen
we kinderen leren hoe ze boeken
moesten zoeken met de computer. Een
jaar later leerden ze het ons. Er is veel
veranderd. Maar mensen die graag
lezen, dat is hetzelfde gebleven”, zegt
Toos. “Vroeger kwamen kinderen met
de school naar de bieb om boeken
te lenen. En toen was het drukker. Er
stonden na een vakantie dan stapels
boeken naast de balie. Nu nemen
veel mensen, ik ook, een e-reader
mee op vakantie.” Toos noemt zichzelf
een echte computerfreak: ze gebruikt
e-readers, maar leest haar kleinkinderen ook voor via de computer. “Dat kan
via Voorlezen op Afstand, dat is echt
leuk”, legt ze uit. “Dan kunnen ze op
het scherm meelezen en horen ze mijn
stem.”

Automatisch in mijn
hoofd een abc
Toos geniet zichtbaar van de bieb,
de boeken en de mensen. Weggaan
is dan ook niet makkelijk. “Ik ga het

zeker missen. Het doet een beetje
pijn”, zegt ze wat weemoedig. “Het zal
onwennig zijn. Als ik langs de schappen met boeken loop, zeg ik in mijn
hoofd automatisch een abc op, om te
kijken of alles op alfabet staat.”

Lezen zal
een hobby blijven
Haar keuze om te vertrekken is
gemaakt, zegt Toos. “Maar ik wil wel
heel graag alle mensen van de bibliotheek in Grubbenvorst bedanken voor
een hele prettige samenwerking. Dat
kan alleen als er een wisselwerking is
en ik heb het hier super gevonden.”
De reden waarom ze besloten heeft
te stoppen is echter duidelijk: “Ik heb
nu vier kleinkinderen en die wonen in
Spanje. Ik wil de vrijheid hebben om
vaak naar het buitenland te kunnen.”
Lezen zal een hobby blijven. “Soms
lees ik een boek, en dan heb ik nog
veertig bladzijden te gaan. Dan leg
ik ’t toch weg. Dan bewaar ik ’t voor
morgen, want dan heb ik dan ook
nog wat moois.” En de boeken die ze
nog wil lezen? “Ik moet minstens 200
worden, wil ik alles kunnen lezen wat
ik wil”, lacht Toos.
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Bouw Sint Joriskapel vordert gestaag
Op initiatief van Stichting Heemkunde Hegelsom wordt de Sint Joriskapel herbouwd. In samenwerking met het
Bouw Opleidings Centrum Horst (BOC) verrijst aan de Sint Jorisweg een reconstructie van de oorspronkelijke
devotieplaats, die in 1964 werd gesloopt. De herrezen kapel wordt eind september geopend.
De oorspronkelijke Sint Joriskapel
was een cadeau van de Venlose
verkennersgroep Don Bosco, ter
gelegenheid van het afscheid van
aalmoezenier Geusgens, die pastoor
werd in Hegelsom. “Jammer genoeg
bleef hij maar drie jaar pastoor in ons
dorp en vertrok hij naar Maastricht”,
vertelt Graad Tillemans van Stichting
Heemkunde Hegelsom. “De inzegening
van de kapel trok destijds ruim 600 toeschouwers en was een grootse happening. Het kapelletje werd een ontmoe-
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tingsplek voor Jong Nederland. Het stond
vlakbij de zogenaamde Tarzanvlakte
waar de jeugdvereniging veel buitenactiviteiten organiseerde. Helaas was het
ook een gewilde plek voor baldadige
jeugd, die regelmatig vernielingen
pleegde aan het gebouwtje. De devotieplaats heeft twaalf jaar bestaan en werd
op verzoek van de toenmalige pastoor
Jacobs in 1964 afgebroken.
”Aangezien de kapel deel uitmaakt van het cultureel erfgoed van
Hegelsom, hebben wij het idee opgevat om het in ere te herstellen”, vertelt
Tillemans. De stichting zocht contact
met een plaatselijke aannemer die
op zijn beurt leerlingen van het Bouw
Opleidings Centrum Horst inzette om
het bouwwerk te voltooien. “Op details
na is het bouwwerk af”, vervolgt
Tillemans. “De verwachting is dat het
eind september kan worden geopend.
We gaan een replica van het oorspronkelijke beeld van Sint Joris in de kapel

plaatsen. Verder willen wij er bankjes
bij zetten, zodat fietsers en wandelaars er even kunnen rusten. De Sint
Joriskapel staat op het mooiste plekje
van Hegelsom, aan de rand van natuurgebied ´t Ham en bij de Dijkerheide, het
oudste buurtschap van Hegelsom. Op
deze plek zou de kerk oorspronkelijk
gebouwd worden.”
Stichting Heemkunde Hegelsom is
op zoek naar foto´s van het oude kapelletje. “Ik wil mensen oproepen om te
reageren op de foto van de jongens
bij het kapelletje. Misschien herkent
iemand zichzelf op de foto en heeft
mooie verhalen over het gebouwtje.
Ze kunnen hiervoor contact opnemen
met de stichting. Wellicht leuk om nog
even te vermelden dat het kapelletje
sinds veertien dagen heel goed zichtbaar is geworden doordat een blikseminslag een oude eik velde. Wonderlijk,
nietwaar?”, zegt Graad Tillemans tot
besluit.

Ambulances Horst aan de Maas vaak te laat
In 2010 en 2011 rukten ambulances in Horst aan de Maas 1.577 keer uit
voor levensbedreigende situaties. In iets meer dan één op de acht van die
gevallen kwamen ze pas na de vereiste 15 minuten ter plekke. Dit bleek uit
onderzoek van RTL Nieuws.
Ambulancediensten voeren de
richtlijn binnen een kwartier ter plekke
te zijn bij levensbedreigende gevallen.
De regel is dat 95% van alle gevallen binnen die norm blijven. Landelijk
gezien komen Nederlandse ambulances in 7% te laat. In Horst aan de Maas
is dat 13,1%.
In niet-stedelijke gebieden, blijkt
uit het onderzoek, is het sowieso moeilijker om die norm te halen. Gemiddeld
komen in de landelijke gebieden
ambulances in 11,3% van de gevallen
te laat. Horst aan de Maas zit daar dus
nog boven. In de gemeente Peel en
Maas is het nog erger gesteld (16,5%)
met de aanrijtijden. In Venray (6,5%)
en Deurne (9,3%) zijn de ambulances
minder vaak te laat.
AmbulanceZorg Noord-Limburg is
verantwoordelijk voor de ambulances.
De gemeente werkt onder de noemer
Veiligheidsregio Noord-Limburg

met hen samen. De woordvoerder
van AmbulanceZorg Limburg-Noord
reageert: “We moeten helaas vaststellen dat we gemiddeld forse overschrijdingen hebben van de aanrijtijden bij spoedmeldingen. Er liggen
diverse oorzaken aan ten grondslag
zoals: moeilijk vindbare adressen,
verkeersdrukte, verkeersremmende
maatregelen als drempels en rotondes
en vooral de geografische situatie in
Noord- en Midden-Limburg. Het is een
heel uitgestrekt gebied met de Maas er
dwars doorheen. Overigens zijn we in
circa 89% van de spoedmeldingen wel
op tijd.”
De woordvoerder geeft aan op
de hoogte te zijn van de situatie en
dat men druk doende is de prestaties te verbeteren. Met een computerprogramma wordt de verdeling
van standplaatsen en ambulances
gemonitord. “Daar waar verbeteringen
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Bijzondere verrassing
voor Kristel uit Hegelsom
Kristel Peelen uit Hegelsom is een enorme fan van de Zwarte Cross, die
komend weekend plaatsvindt in Lichtenvoorde in de Achterhoek. Kristel is
echter ernstig ziek en ondergaat momenteel chemotherapie. Dat weerhield
haar vriendin Monique Wijnen er niet van om haar eens flink te verrassen.
“Met Giel Beelen van 3FM”, klonk
het afgelopen dinsdag door Kristels
telefoon. “Ik heb een verrassing voor
jou.” En Kristel was inderdaad verrast.
Giel had een mail ontvangen van
Monique en gaf Kristel een vip-behandeling tijdens de Zwarte Cross cadeau.
Ze werd donderdagochtend 19 juli per
helikopter thuis opgehaald en verblijft
gedurende de gehele Zwarte Cross in
een luxe bungalowtent.

Volgens Giel Beelen is zij op de
Zwarte Cross de enige vip. Zij heeft
dit alles te danken aan haar vriendin
Monique, die vond dat Kristel koste wat
kost bij het festival aanwezig moest
zijn. Om het feest compleet te maken
gaan de dames deelnemen met een
crossauto. “Kristel wil dat het dak er af
gaat”, zo vertelde Monique op de radio
aan Giel. ”En we gaan er alles aan
doen om dat te laten gebeuren.”

wenselijk of vereist zijn, overleggen we met het lokaal bestuur voor
tijdelijke of permanente locaties voor
ambulances.” Daarnaast zijn ze bezig
met het optimaliseren van de meldkamerprocessen. “En we verwachten
op termijn een uitbreiding van vier tot
vijf ambulances te kunnen realiseren.
Voor de eerste drie ambulances zijn de
middelen al binnen. Verder hebben we
op korte termijn zestien vacatures voor
ambulanceverpleegkundigen en acht
vacatures voor ambulancechauffeurs.”
Deze krachten zouden over een jaar

ingezet moeten kunnen worden.
Een woordvoerster van de
gemeente reageert: “Deze gegevens
zijn van 2010-2011. De tijden waren
ook bij ons bekend en dus is er bijgestuurd. Sinds 2012 is er een nieuwe
post bij Inter Chalet Shoppingcenter
aan de A73 geplaatst. Het blijft een
voortdurende zorg voor ons. In een
landelijk gebied moet je dit goed
bewaken.” De woordvoerster geeft aan
dat de periode sinds de ingebruikname
van de nieuwe post te kort is om al
resultaten te kunnen geven.
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Wim Broers voltrekt 500e huwelijk

Wat je uitstraalt krijg je terug
Johan Terburg en Sylvia Pruiksma gaan vrijdag 20 juli in Horst trouwen. Deze voor hen zo bijzondere dag krijgt
een extra feestelijk tintje. Het is namelijk het vijfhonderdste huwelijk dat Wim Broers als ambtenaar van Gemeente
Horst aan de Maas mag voltrekken.

We blijven hopen!
Een zomers yoghurt cakeje
met bosbessen
HORST • GRUBBENVORST

“Deze week ben ik precies 24 jaar
als ambtenaar van de burgerlijke stand
in dienst bij de gemeente”, vertelt Wim
Broers. “En mijn eerste huwelijk voltrok
ik op 5 oktober 1988 tussen Geert
Geurts en Will Smits. Wim heeft in zijn
loopbaan als huwelijksambtenaar veel
meegemaakt. “Zo heb ik ooit een stel
van 85 en 60 getrouwd. De man is
helaas 4 jaar na het huwelijk overleden. En ik kreeg ooit het verzoek of ik
mij helemaal in het leder wilde steken
voor een huwelijksvoltrekking. Dat heb
ik maar tactvol afgewimpeld. Maar het
aanstaande paar kwam wel helemaal
in zwart leer naar de trouwzaal. Daarbij
had de bruid een dusdanig decolleté,
dat ik bang was dat het een en ander
eruit zou floepen bij de ondertekening
van de akte.”

Circle of Friends
De meeste indruk op Wim maakte
echter een huwelijk van twee leden
van de motorclub Circle of Friends.
“Dat zal ik nooit meer vergeten.
Ewout Wiedemeijer en Gon van den
Munckhof kwamen op de motor naar
het gemeentehuis, met in hun kielzog

tientallen ronkende motoren. Het
hele plein stond onder de rook en ze
hadden in een mum van tijd heel veel
bekijks. Erg apart ook om die langharige, getatoeëerde kerels en hun stoere
meiden in de trouwzaal te hebben.
Tja, dat waren onvergetelijke momenten.” Volgens Wim is er de afgelopen
vijfhonderd huwelijken veel veranderd.
“Vroeger werd er vaker getrouwd en
was het allemaal wat minder ceremonieel. Je trouwde voor de kerk en
voor de wet en vervolgens was er de
receptie. Tegenwoordig wordt er minder in de kerk getrouwd en daardoor
heeft de huwelijksvoltrekking op het
gemeentehuis een veel persoonlijker
tintje gekregen. En daar speel ik dan
graag op in. Het vraagt uren en soms
dagen voorbereiding om een leuke toespraak te schrijven. Soms weet je heel
veel van mensen, maar als ze weinig
vertellen dan moet je heel creatief met
de beperkte informatie omgaan om er
toch een mooi verhaal van te maken.
Verder speelt muziek een steeds
belangrijker rol tijdens de huwelijksvoltrekking en steeds vaker worden er
personen, die voor het bruidspaar heel

belangrijk zijn, in het zonnetje gezet. Je
moet dus meer tijd uittrekken voor een
mooie ceremonie, maar dat heb ik er
dubbel en dwars voor over.”

Sinterklaas en
Abraham
Naast zijn werk als ambtenaar van
de burgerlijke stand speelt Venraynaar
Wim bij gelegenheid ook voor
Sinterklaas, de Kerstman, paashaas of
Abraham. “Haha, ja in die rollen leef ik
mij helemaal uit. Ik vind het fantastisch
om mensen blij te maken. Weet je wat
het is: je krijgt terug wat je uitstraalt
en dat maakt het vak zo ontzettend
plezierig voor mij. En het mooiste compliment is dat je dan speciaal gevraagd
wordt om een huwelijk te voltrekken,
zoals bij Johan en Sylvia het geval is.
Overigens brengt mij dat terug bij mijn
eersteling: laatst stond Will Geurts-Smits
met haar dochter aan de balie en ze zei
tegen haar dochter: ‘Kijk dat is de man,
die jouw vader en mij heeft getrouwd’.
Dat haar dat na vierentwintig jaar is
bijgebleven, daar ben ik dan best een
beetje trots op.”
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Kruis van Verdienste
voor Krystyna Górska
Krystyna Górska uit Horst behartigt de belangen van Poolse migranten in Noord-Limburg. Vooral de afgelopen
vier jaar heeft zij zich op uiteenlopende manieren dag en nacht ingezet voor deze groep. Dat is niet onopgemerkt
gebleven, want op 26 juni ontving zij uit handen van de kersverse ambassadeur van Polen, Jan Borkowski, een
onderscheiding voor haar actieve inzet.

3+1
GRATIS

“ Het gaat er in een
procedure niet om of u
gelijk heeft, maar of u
gelijk krijgt.”
mr. Caspar Brouwers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
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“Ik krijg nog kippenvel als ik er
aan denk”, zegt de 64-jarige Krystyna.
“Toen ik naar de ambassade moest
komen, wist ik wel dat ik onderscheiden werd, maar dat ik een Zilveren
Kruis van Verdienste zou krijgen, had ik
niet verwacht.” Vol trots laat Krystyna
het kleinood met bijbehorend paspoort
zien. “Het bericht dat ik onderscheiden
was, ging in Meterik als een lopend
vuurtje rond. Binnen de kortste keren
werd ik door veel mensen gefeliciteerd
en ik heb veel bloemen gekregen.”
Krystyna staat dag en nacht klaar

voor de Poolse gemeenschap in NoordLimburg. “Dat mag je gerust letterlijk
nemen. Het ene moment breng ik
midden in de nacht een hoogzwangere
vrouw naar het ziekenhuis en de volgende ochtend ben ik als tolk actief bij
een ingewikkelde belastingkwestie.”

Hoogste Poolse
onderscheiding
Het Kruis van Verdienste is de
hoogste civiele onderscheiding in Polen
en wordt in goud, zilver of brons toege-

kend aan mensen die zich inzetten voor
Polen, de Poolse maatschappij en haar
burgers.
“Ik zie de onderscheiding als een
erkenning voor mijn werk en daar ben
ik erg trots op. Binnenkort bereik ik
de pensioengerechtigde leeftijd. Of ik
stop? Dat ligt er aan. Ik blijf voorlopig
dit werk doen, ook al wordt er naarstig
gezocht naar een opvolger. Het is een
veelomvattende baan, waar ik erg
veel voldoening uit haal, maar die veel
tijd en energie van je vraagt”, zegt
Krystyna tot besluit.

Mag ik vannacht in de
caravan slapen?
Janny van Asch uit Grubbenvorst heeft met 1.664 stemmen de caravan gewonnen tijdens een actie, op touw
gezet door OHRA verzekeringen. Op woensdag 11 juli nam zij de sleutels van de caravan officieel in ontvangst.
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Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14

“Superblij, ja, dat ben ik echt”,
zegt een opgetogen Janny. “Nu kan ik
eindelijk met mijn pleegkinderen op
vakantie.” Bij de overhandiging van de
sleutels van de caravan wordt Janny
extra verrast door de organisatoren
van de actie. In de caravan liggen tien
nieuwe slaapzakken en luchtbedden

en een nieuwe voortent. “En dan hebben wij ook nog een vakantie van drie
weken voor tien personen aangeboden gekregen. We mogen met 50%
korting verblijven op een camping in
Belfeld. Dat wordt al een expeditie op
zich. We kunnen met maximaal acht
personen in de auto. Dus dat wordt op

en neer rijden, maar dan gaan we toch
echt genieten van de vakantie.” De
pleegkinderen van Janny zijn in ieder
geval stuk voor stuk enthousiast. Terwijl
zijn broertjes en zusjes de caravan
bewonderen, vraagt Davy, één van de
pleegkinderen: “Janny, mag ik vannacht
al in de caravan blijven slapen?”

Draaimolen in je tuin
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BOUWBEGELEIDING EN ADVIES

Mensen verzamelen de meest uiteenlopende zaken en hebben soms de meest bijzondere voorwerpen in en
rond hun huis staan. Een heuse, werkende draaimolen kom je echter zelden tegen. Toch heeft Jan (‘mijn achternaam hoeft niet in de krant’) er een in zijn achtertuin ergens in Horst aan de Maas staan.
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“Het is een Duitse draaimolen uit
1947”, vertelt Jan. “Ik heb hem zo’n
drie jaar geleden gekocht, nadat hij
jaren in een loods had gestaan. Ik heb
hem vervolgens opgeknapt en nu staat
hij te pronken in mijn tuin.”
Jan zet de draaimolen in gang en
vanuit de speakers klinkt authentieke
kermismuziek. “Vooral ´s avonds kan ik
enorm van mijn draaimolen genieten.
Dan zet ik de verlichting aan en kom
ik in de sfeer van vroeger tijden: het
is pure nostalgie. Af en toe komen er
mensen met kinderen kijken en de
kleintjes mogen dan een ritje maken.
Het grote verschil met moderne draaimolens is dat de wagentjes hier over

een plateau rollen. Het geeft kinderen
veel meer het gevoel zelf in een auto
of bus te rijden.”

Het is pure nostalgie
Jan is echter niet van plan om de
kermisattractie te exploiteren. “De
machine voldoet niet meer aan de
keuringseisen van deze tijd. Bovendien
is het opbouwen en afbreken van het
complexe apparaat een tijdrovend
karweitje.”
De draaimolen is niet de enige
bijzondere hobby van Jan. “Ik verzamel ook woonwagens. Die knap ik
eigenhandig op en ik ga er vervolgens
evenementen mee af. Dan koppel

ik mijn Hanomag tractor er voor en
geniet ik onderweg al van de reacties.
Wist je trouwens dat woonwagens
vroeger ook in de wegenbouw werden
gebruikt? Of door schilderbedrijven?
Ze waren dus niet voorbehouden aan
kermis- en circusmensen.”
Jan laat vol trots het knusse
interieur van een zogenaamde
Buggenhoutse wagen zien. “Wist je
trouwens dat woonwagens worden
vernoemd naar de plaats waar ze
gemaakt zijn? Zo heb je in Nederland
de Tielse en de Helmondse wagens.
Met de woonwagens heb ik hetzelfde
gevoel als bij de draaimolens. Ik kan
van beide enorm genieten.”

Vier woninginbraken op een dag
Op woensdag 11 juli is er bij vier woningen in Lottum, Grubbenvorst, Meerlo en America ingebroken.
De inbraken zijn gepleegd tussen 12.00 en 16.00 uur. De politie sluit niet uit dat er een verband zou zijn.
De inbrekers kwamen in alle
gevallen binnen door ramen te
forceren. De politie waarschuwt via
Twitter: “Sluit ramen en let op in
uw buurt. Een gewaarschuwd mens

telt voor twee.” Verschillende keren
werd er een grijze auto gesignaleerd.
Mogelijk heeft de eigenaar van deze
auto met de inbraken te maken. De
politie roept iedereen op bij verdachte

omstandigheden niet te twijfelen en
gewoon te bellen naar de politie via
0900 88 44. Ook roepen ze op om
kentekens en mogelijk andere signalementen door te geven.

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.
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Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.
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*tenzij anders aangegeven

Alcoholgrens naar 18 jaar
De kans dat de leeftijdsgrens voor alcohol omhoog gaat van 16 naar 18 jaar wordt steeds groter. In de Tweede
Kamer is er een meerderheid voor een verhoging. Ook de Eerste Kamer heeft in juni laten weten de alcoholgrens
te willen verhogen. Verschillende partijen willen voor de verkiezingen op 12 september nog een nieuw wetsvoorstel indienen.
Gemeente Horst aan de Maas
wacht de ontwikkelingen over de alcoholgrens in de Tweede Kamer af. “Als
we weten wat er gaat gebeuren met
de alcoholgrens zullen wij maatregelen
treffen, maar vooralsnog richten wij
ons vooral op de jongerencampagne
Lekker Friz, die fris promoot en alcoholgebruik probeert te verminderen.”
Twan Boonen, eigenaar van
Brasserie In de Witte Dame in
Grubbenvorst denkt dat de leeftijdsverhoging voor alcohol niet het
gewenste effect gaat hebben. “De
jongeren komen toch wel aan hun
drank. Als de overheid die leeftijdsgrens wil verhogen moeten ze ook

strenger handhaven. Tot nu toe worden
de jongeren nauwelijks gestraft. Het
zijn de horecabazen die er op worden
aangesproken.”
Ton Heesen, eigenaar van De
Sevewaeg in Sevenum vindt het
goed dat de leeftijd omhoog gaat.
Hij denkt wel dat zo’n maatregel
het illegale drankgebruik in de hand
werkt. “Jongeren gaan dan ergens
anders drinken. Ik kan het me best
voorstellen. Er zijn nu jongeren van
zestien jaar die dadelijk een jaar niet
meer mogen drinken. Dat zal voor
die groep best moeilijk zijn om zich
daaraan te houden.” Hij denkt niet
dat horecagelegenheden onder de

maatregelen moeten lijden. “Je moet
gewoon inventief en alert optreden en
dan hoeft het handhaven van die wet
helemaal geen probleem te zijn.”
Tim van Rijswick van OJC Gaellus
uit Tienray: “Op de lange termijn
zal men de nieuwe leedtijdsgrens
accepteren en is het normaal dat er
onder 18 geen alcohol gebruikt mag
worden.” Wel vreest hij dat het geld
gaat kosten voor sozen: “Jongeren
zullen alternatieven gaan zoeken in
bijvoorbeeld keten. Dit scheelt natuurlijk in omzet van jongerencentra. En er
gaan natuurlijk ook ‘zuip’-reisjes naar
discotheken hier vlak over de grens
georganiseerd worden.”

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%

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

Geboren

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de
vele blijken van belangstelling, mooie bloemen en kaarten
en uw aanwezigheid bij het overlijden, afscheid en crematie
van ôs mam, oma en superoma

Truus Alaerds-van den Munckhof

Jelte
10 juli 2012
Zoon van
Bjørn en Marjelle
Coppers-Verheijen
Van Sonsveldstraat 23
5961 SJ Horst

Uw steun en medeleven heeft ons bijzonder goed gedaan.
Horst, juli 2012
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Familie Alaerds-van den Munckhof

Born Juli 11, 2012

Colin

Big brother: Jimmy
Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling en medeleven,
bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen naar aanleiding
van het overlijden van onze pap, opa en vriend

Sjang Jacobs
Kinderen en kleinkinderen Jacobs
Nel Reinders en familie
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 4 augustus
om 19.00 uur in de kerk van St. Jan Evangelist te Meterik

Mede namens onze kinderen en kleinkinderen willen wij u
van harte dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling,
in welke vorm dan ook, getoond bij gelegenheid van ons
60-jarig huwelijksfeest.

Mies Janssen & An Janssen-Hoeymakers
Juli 2012

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.
Huurwoning gezocht in Horst.
Voorkeur minimaal 2 slaapkamers.
Op korte termijn te aanvaarden.
Telefoonnummer: 06 43 78 30 32.
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
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

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

Harrie Driessenstraat 3a, 5961 TT Horst

Verloren (kinder)bril op sterkte.
Montuur zwart, binnenkant rood.
Halfronde glazen.
Tel. 077 398 76 72/06 25 07 02 88.

Proud parents:
Jocko Kiernan jr and
Buddy Pouwels
Stuksbeemden 73, 5961 LK Horst

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

Te koop veldboeketten op bestelling,
koffieboeketjes en zonnebloemen
à € 2,- per bos. Fam. Klomp, Nieuwe
Peeldijk 35 America. Tel. 077 464 13 80.

Boerengolven met familie, vrienden
of collega’s. Ook voor kinderfeestjes.
Kijk op: www.maria-hoeveamerica.nl
T 077 464 12 16 of 06 55 82 12 76.

Gezocht! Gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden,
die graag vanuit huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
of 06 27 02 17 83.

Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. rabarber, snijbonen,
knolselderij, prei, tomaten en pruimen.
Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.

Parkeren Cuppenpedje
weer mogelijk
De parkeerplaats aan het Cuppenpedje in Horst is maandenlang
gesloten geweest in verband met sloop- en bouwwerkzaamheden.
Inmiddels is de bouw van de panden aan het Cuppenpedje voltooid en
kunnen bezoekers van het centrum en bewoners weer volop parkeren op
de 70 parkeerplaatsen. De parkeerplaats is toegankelijk vanaf de Hoofdstraat en parkeren is met gebruikmaking van de blauwe schijf gratis.

Ik ben zaterdag bij Bokstock in Swolgen
mijn zilverkleurig Nikon fototoestel
kwijt geraakt. Heeft iemand hem
gevonden, bel svp 06 15 64 70 84.
Te huur opslag- en werkruimte
in Melderslo. Afmetingen 2 x 170m2,
heftruck en chauffeur aanwezig, ruimte
is vorstvrij, buitenterrein verhard.
Tel. 0478 69 80 55.
Tijdelijke woonruimte te huur in het
buitengebied van America, voormalige
tuinderswoning met grote tuin,
volledig gemeubileerd. Voor mensen
die van rust/natuur houden, flexibel
zijn, niet roken en geen huisdieren.
06 15 33 01 23.
Laatste week: heerlijke verse asperges
bij Mts Verhaeg, Kranestraat 38 Horst.
Ma/vr: 10.00-12.00 en 13.00-17.00u
za: 9.00-17.00u Tel. 398 65 90.
Goedkoop dvd’s mee op vakantie
Wij ruimen nu ex-verhuur dvd’s op:
5 stuks voor € 12,50 of 10 stuks voor
€ 20. Op=Op! Wij hebben ook voordelige
huurpakketten voor langere perioden.
Ster Videotheek Horst, Venloseweg 2,
Horst. 077 398 78 55.
Hart voor jezelf. Rugmassage met
aandacht voor het hartchakra.
Voor meer balans en gelukkig zijn.
May Proosten 077 398 61 14.

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

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

GEVRAAGD:
ALLROUND CONSTRUCTIE PLAATWERKER
De werkzaamheden zullen bestaan uit:
• walsen van plaat en proﬁelen;
• samenstellen van constructies en plaatwerk;
• onderhoudswerkzaamheden en revisie bij omliggende bedrijven.
Heb je interesse, mail dan je cv naar: info@pfophetveld.nl
of neem direct contact op via nummer: 077-3732772.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

Te koop: blauwe bessen en producten.
Ook mogelijkheid om zelf te plukken.
Open maandag t/m vrijdag
09.00–16.30 uur
en zaterdag van 09.00-12.30 uur.
Geurts, Dorperpeelweg 5, America.
Tel. 077 464 21 60.
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.
Voorkomen van ziektes.
Meditatie, open blokkades, opbouwen
energie, Tai Chi 06 19 58 59 04.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’. Via het formulier ‘zelf uw
advertentie hier plaatsen’, kunt u uw
tekst opgeven en meteen de kosten
voldoen.
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Dag en nacht bereikbaar

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

Vakantiewerk tot eind augustus.
Ben jij tussen de 16 en 23 jaar oud?
En wil je nog wat bijverdienen in de
vakantie? Wij hebben werk voor jou
op ons bedrijf in Broekhuizenvorst.
We gaan papieren waaiers in elkaar
zetten. 077 463 82 34.

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

www.theoarts.com

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

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

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.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 Roy Bouten, raadslid voor PvdA-PK

Zomer
Zomer. Een tijd waarin we wat meer baas zijn over onze eigen agenda’s. Geen raads- of commissievergaderingen
en minder bijeenkomsten voor jeugd- en jongerenwerk en Judoclub Lottum. Van vier tot vijf avonden in de week
vergaderen naar vier tot vijf avonden in de week vrij. Tijd voor een goede invulling van deze avonden dus.

thema 07

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!?

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl
of bel Hans Hendrikx via 06-50665719
Allereerst geniet ik wekelijks vele
tientallen kilometers op de wielrenfiets
of hardloopschoenen van de omgeving
in Horst aan de Maas om te trainen voor
de Amsterdam marathon.

Uitwaaien of
van zon genieten
Vooral een tochtje langs de Maas
van Broekhuizen naar Grubbenvorst,
via de Lottumse Siebersbeek en
Houthuizermolen kan ik iedereen aanraden. Verstand op nul of juist gedachten
op een rijtje zetten. Uitwaaien of lekker
van de zon genieten. Of om samen met

iemand in gesprek te gaan over onze
samenleving, de (gemeente)politiek,
de Partij van de Arbeid of over wat dan
ook ter sprake komt.
Want dat is de tweede activiteit
waar ik de afgelopen weken vele
uurtjes mee heb gevuld: het in gesprek
gaan met mensen. En of het nu een
avondwandeling door Horst is over de
arbeidsmarkt, een dinsdagavond op
een terras in Tienray of een woensdagavond in een Grubbenvorster tuin
waar we met zes mensen in 3,5 uur de
wereldproblematiek beetje bij beetje op
wisten te lossen. Alle twintig gesprekken tot nu toe waren de moeite waard

en, net zo belangrijk, ze bieden inspiratie voor de rest van het jaar. Leuke
initiatieven zoals Kunst op vakantie
(zondag 22 juli) of Stichting Helpende
Handen, maar ook ideeën waar we
als politiek meer mee zouden moeten
doen. Het leert echter vooral dat we
alleen door het samen te doen bij
kunnen dragen aan onze samenleving. Dit soort gesprekken gaan dan
ook een vaste plek krijgen in mijn
wekelijkse agenda, ook als die weer
wordt gevuld met raadsactiviteiten.
Wie gaat de uitdaging aan? … neem
even contact op.
Tot die tijd. Fijne zomer!

HALLO op vakantie
“Hallo”, begon het mailtje dat de redactie vorige week binnen kreeg, toepasselijk. Henri Bongaerts
stuurde ons een vakantiefoto van Wendy Bertrams en dochter Anna Bongaerts van 7 jaar uit Kronenberg. Zij
zijn niet zomaar op vakantie, maar maken een rondreis door Thailand en Cambodja. Bij het Royal Palace van
Phnom Penh in Cambodja namen ze even de tijd om hun favoriete nieuwsblad door te nemen.
Namens HALLO een fijne vakantie!

BUDGETBARBECUE!

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

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

10
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Zomerinterview

Families Leguijt en
Langenberg

VAKANTIE
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker
van Horst aan de Maas. Deze week: Piet en Wil Leguijt en familie
Langenberg uit de Zaanstreek. Ze kamperen samen op camping De
Kasteelse Bossen in Melderslo.
Het is lekker weer op de camping
aan de rand van het bos. De vrienden
genieten van het weer. “We zijn hier
twee jaar geleden ook al geweest. Het
is hier een hele mooie omgeving. We
hebben dit jaar de nieuwste fietsroutekaart gehaald en hebben alle routes al
gefietst”, vertelt mevrouw Langenberg.
“We hebben heel wat kilometers met
de fiets gemaakt. Gisteren zijn we
nog richting Venlo gefietst en vandaag
gaan we weer wat anders ondernemen.”

Ze hebben hier
heel lekker ijs
“Ook de dorpjes in deze omgeving
zijn erg leuk. Venlo, Venray en Horst
zelf is ook erg gezellig. We zijn er allemaal geweest”, vertelt Wil. “Ze hebben

hier ook heel lekker ijs”, lacht ze.
Niet alleen het fietsen is beide stellen
goed bevallen. “Je kunt hier ook goed
wandelen hoor. Dat hebben we ook
gedaan”, zegt mevrouw Langenberg.
Vandaag hebben ze een dagtochtje
gepland naar Zooparc Overloon. “We
hopen dat het leuk is. We zijn er nog
niet geweest. Het is niet zo lang rijden
naar het Zooparc, toch?” Op de achtergrond wordt een TomTom aangezet.
“Daarna doen we nog even boodschappen en dan is het al weer bijna tijd om
naar huis te gaan”, vertelt mevrouw
Langenberg.
Piet en Wil Leguijt en familie
Langenberg verblijven na het interview nog een paar daagjes op de
camping in Melderslo. Dan pakken ze
hun spullen en gaan ze terug naar de
Zaanstreek.

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.

€ 1,- korting op aankoop van een
500 gram zak gedroogde blauwe
bessen (Max. 2 zakken per coupon)*

gratis
*
*
* actie geldig van 21 tot 28 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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Vakantieberoepen

De recreatie-entertainer
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.
Annelies van Rijn werkt deze zomer
een aantal weken bij het animatieteam
op recreatiecentrum en camping De
Schatberg in Sevenum. Samen met
zeven anderen zorgt ze voor activiteiten
en evenementen voor de kinderen,
tieners en volwassenen die te gast zijn
op de camping.
“Het programma draait hier zeven
dagen in de week, negen weken lang.
’s Morgens wordt er gedanst en geknutseld, ’s middags is er sport en spel. Dat
wil dus zeggen dat er minimaal veertig
springende kinderen voor je staan, die
je zoveel mogelijk plezier laat beleven”,
zegt ze.
“Ik ben dit werk gaan doen omdat
ik al mijn hobby’s erin kwijt kan: zelf
zou ik ook de hele zomer kunnen
knutselen, sporten of theater maken.”
Favoriet bij Annelies is toch wel theater:
“Het verkleden als typetjes en dan
rondlopen over de camping om alle
kinderen op te halen voor het theaterstuk. Maar er zijn ook grotere projecten,
bijvoorbeeld de musical van volgende
week: We will rock you! Iemand van het
animatieteam gaat dan met een groep
kinderen aan de slag voor de tekst, een
ander doet de dansjes en een groep

de Floriade zijn deze karakters in het
park op vakantie in hun eigen caravan,
compleet met moestuin. “Lila Lavendel
is een echte diva, terwijl Tommie
Tomaat geniet van alle kleine dingen
en het liefst lekker buiten is. Tommie
Tomaat hangt alle tekeningen die hij
van de kinderen krijgt in zijn caravan.”
Behalve de iconen, activiteiten en
evenementen die elke week terugkomen heeft het animatieteam elke
week een themaweek. Deze week is
dat Glitter & Glamour. “Naar aanleiding
van het thema worden alle activiteiten
ingericht en uiteindelijk komt dit samen
in een show. Alle kinderen kunnen dan
laten zien waar ze de hele week met
plezier aan gewerkt hebben.”
Annelies werkt bij Animatie
Compagnie, dat ingehuurd wordt door
De Schatberg. De recreatiemanager op
De Schatberg blijft in principe dezelfde,
maar de Animatie Compagnie levert
elk jaar nieuwe medewerkers voor het
animatieteam. Annelies is nu animatieleider van het team. En volgend jaar
weer in het team op De Schatberg? “De
Schatberg is erg leuk, maar ik probeer
elke zomer naar een ander park in een
andere plaats te gaan.”

gaat een mooi decor in elkaar knutselen.”
Een leuke anekdote kan Annelies zo
niet vertellen: “Je doet dit werk omdat
het allemaal leuk is, alle activiteiten
brengen plezier. Improvisatie is daarbij
wel het toverwoord, maar dat maakt
het beroep uitdagend.”
Animatie is niet alleen maar zoveel
mogelijk plezier voor de kinderen. “Het
is ook een stukje communicatie over
het park. Het is ook de taak van het
animatieteam om de kinderen ervan
bewust te maken wat er allemaal
te doen is. Is er bijvoorbeeld een
speeltuintje waar niet zoveel gespeeld
wordt, dan hangen we daar juist een
vraag neer tijdens een speurtocht.
Soms is het ook kinderen stimuleren
om iets te gaan doen op het park, door
bijvoorbeeld te vragen of ze al een ijsje
gehad hebben vandaag of al een keer
gebowld hebben. De binding van de
kinderen met het park is heel belangrijk, als die goed is besluiten pappa en
mamma vaak om volgend jaar terug te
komen.”
Iconen van het animatieteam op
De Schatberg zijn deze zomer Tommie
Tomaat en Lila Lavendel. Speciaal voor
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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?

Caro Lemmen (15) en Nikki
Laurijsse (16) uit Meterik staan samen
met hun vriendin Evie Hoeijmakers (15)
uit Sevenum bij de kaartjesautomaat.
Ze zijn wat aan de late kant en willen
de trein naar Eindhoven niet missen.
De vriendinnen gaan naar
Amsterdam om te winkelen en het
wassenbeeldenmuseum Madame
Tussauds te bezoeken. “We hebben
dit dagje weg een week van tevoren
gepland. Nikki wilde graag het beeld
van Jack Sparrow zien in Madame

Tussauds en wij gaan mee”, zeggen de
andere twee meiden in koor. “Ik vind
de films van Jack Sparrow gewoon leuk
om te zien”, lacht Nikki.
De drie vriendinnen gaan wel
vaker een dagje met de trein naar een
stad die verder weg ligt. Snel lachen
ze nog voor de foto. Om de trein niet
te missen trekken ze met z’n drieën
een sprintje naar de voorste deur.
Snel stappen ze in. Daarna sluiten de
deuren en zijn ze op weg naar Johnny
Depp.

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.

Frans Spekking

Hij werkt nog twee dagen per week en draait zijn hand niet om voor een
grotere klus in huis. De 82-jarige Frans Spekking uit Grubbenvorst wordt vandaag geplukt en is nog lang niet van plan om achter de geraniums te gaan
zitten.

Koken met

Randy

Zelf een
balletschool gestart

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.

Na ongeveer tien jaar met succes
als vertegenwoordiger te hebben
gewerkt, begon Frans na te denken
over een eigen handelsonderneming.
”Ik sloeg aan het rekenen en kwam tot
de conclusie dat ik beter voor mijzelf
kon beginnen. Inmiddels was ik vader
van drie kinderen geworden en verhuisd naar Grubbenvorst. Ik heb toen
de stoute schoenen aangetrokken en
de garage verbouwd tot kantoor. Met
een secretaresse en een tekenaar ben
ik in 1970 als zelfstandig ondernemer
van start gegaan.”
Niet alleen binnen zijn bedrijf, ook
in het Grubbenvorster verenigingsleven was Frans actief. ”Daar ben ik
ingerold toen mijn dochters op een
dag thuis kwamen van balletles. Ze
vertelden dat hun lerares ging verhuizen en de lessen stopten. Toen heb ik
een aantal ouders bij elkaar geroepen
en we besloten zelf een balletschool

Wortelgembersoep
Voor 4 personen

Benodigdheden:
• 1 kilo wortels
• 100 gram gember
• 2 uien
• 3 liter water

Rectiﬁcatie
In Geplukt van week 27 is abusievelijk vermeld dat Jan Hermans het technisch beheer van de gebouwen bij Océ onder zijn hoede had. Jan werkte bij de
technische dienst, maar had geen leidinggevende functie.

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.

Op smaak maken
met peper en zout.
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Eet u smakelijk!

Randy

5

7

5

1

3

9

5

1

9

4

2
7

8
5

2
7
4

8

9
5

9

7

3

6
2

6

6
8

2

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

te starten. Verder heb ik mede de
korfbalvereniging ‘de Grubben’ opgericht. Ook ben ik lid geworden van
een door de Roeffenboys opgerichte
cafévoetbalclub, die later SV De Zwaan
ging heten. Ik ben puur voor de gezelligheid lid, want ik voetbal zelf niet.
En de overige leden inmiddels ook
niet meer. Dan ben ik ook nog lid van
het Grubbenvorster mannenkoor.” De
manier waarop Frans voor het koor als
lid is geworven is een verhaal op zich.
”Heel toevallig zat ik in café de Zwaan,
toen er vier mannen uit een vergaderzaal kwamen. Ze liepen langs mij toen
één van hen, Pierre Hanegraaf, mij
op de schouder tikte en zei: ’Zo, het
eerste lid hebben we al’. Het bleek dat
ze net daarvoor een zangkoor hadden
opgericht, en voor ik het wist was ik
erbij.”
In 1994 nam de zoon van Frans het
bedrijf over. ”Nadat ik het een aantal
jaren rustig aan heb gedaan, ben ik
bij mijn zoon gaan werken, Ik verricht
twee dagen in de week hand- en
spandiensten en dat bevalt prima.”
Als Frans niet aan het werk is, is hij
in de tuin te vinden. ”Ik heb onlangs
nieuw gras aangelegd en de tuin eens
flink onder handen genomen. In huis
doe ik zoveel mogelijk zelf. Kijk, hier
heb ik vorig jaar eigenhandig een
scheur in het plafond gerepareerd en
je ziet er niets meer van.” Het wonen
en leven in Grubbenvorst bevalt Frans
uitstekend. ”Het enige wat mij hier
opvalt, is het gebrek aan doorzettingsvermogen. Ik heb in het verleden mijn
schouders onder initiatieven als de
balletschool en de korfbalvereniging
gezet en uiteindelijk is het allemaal
weer verloren gegaan. Dat vind ik
jammer. Maar voor de rest vind ik het
hier prettig wonen. Ik heb hier mijn
vriendenkring, dus ik dènk er niet over
om terug te gaan naar ’s-Heerenberg”,
zegt hij lachend.

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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€5,-

Geldig op vrijdag 21 en zaterdag 22 juli 2012

Bereiding:
• Maak de ui schoon en snij deze in
ringen;
• bak de ringen aan in een pan;
• maak ondertussen de wortel en
de gember schoon;
• bak ze even mee met de uien;
• blus het geheel af met 3 liter
water;
• kook de wortel en de gember
helemaal gaar en pureer ze met
een staafmixer.

“Ik woon al 45 jaar in
Grubbenvorst maar ben geboren
in ’s-Heerenberg in de Gelderse
Achterhoek”, vertelt Frans. “Nadat ik
klaar was met de Mulo heb ik ruim vijf
jaar op kantoor gewerkt bij een fabriek
voor rijwielonderdelen. Op een gegeven moment hield ik het daar voor
gezien en ben ik de wijde wereld ingetrokken.” Frans wilde de handel in en
begon te solliciteren. “Zodoende kwam
ik bij een bedrijf in Sittard terecht.
Ik vond woonruimte bij een familie,
waarvan de dochter in de Tweede
Wereldoorlog bij ons in ’s-Heerenberg
ondergedoken had gezeten. Ik ging
aan de slag als vertegenwoordiger bij
Siebtechnik in Mülheim, een bedrijf
waar onder meer zeefmachines en
centrifuges voor de chemische industrie worden gefabriceerd.”

AH Mager rundergehakt
2 schalen à 500 gram
€ 7,38

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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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

Lezersreactie op PvdA-Pk is tegen het NGB
Richard van der Weegen is in HALLO Horst aan de Maas bezig met
kiezersretoriek. De PvdA-wethouder in de huidige Horster gemeenteraad
was voor de raadsverkiezingen tegen het NGB. Dan dien je niet op het
pluche te gaan zitten en daardoor de PvdA-kiezers en ook de inwoners
van Horst die tegen zijn, tegen je in het harnas te jagen. Of zie ik dat
verkeerd?
Ik heb op 3 juni aan alle fracties
in de gemeenteraad van Horst een
rapport gestuurd met gegevens
met betrekking tot gezondheidsschadende stoffen, die er nu al voor
zorgen dat de omwonenden, dus
vóór de totstandkoming van het NGB,
gezondheidsschade oplopen. Nooit
heb ik enige reactie ontvangen.
Alleen de heer Coppus vroeg

nadere informatie.
Ik verzocht de Provinciale Staten
en Thijs Coppus al eerder onderzoek
te doen naar de subsidiestromen. In
Horst was al langer bekend dat door
middel van Stromanbedrijven subsidies waren aangevraagd, zogenaamd
voor innovatieve technieken. Het is
een farce. Je kunt subsidies verkrijgen door rapporten te schrijven met

veel blabla en je krijgt ze. Dit is de
praktijk.
De heer Van der Weegen wil
kiezers werven. Hij stelt: ‘Wij willen
geen NGB’. Dan moet de PvdAwethouder alsnog zeggen: ‘Geen
NGB, mijn kiezers willen dit niet.
Gezondheid gaat boven economische
belangen, dus de stekker eruit.’
De heer Van der Weegen wil zijn
vertrouwen uitspreken over de deskundige organisatie van volksgezondheid? En de deskundigheid van een
inwoner uit Horst, die zich sinds 1976
belangeloos voor de bevolking inzet,
schuift hij aan de kant?
Als je niet eens het fatsoen op

kan brengen, en dat geldt ook voor
de andere fracties, B&W en de
dorpsraden, om mij te antwoorden,
dan zeg ik: inwoners van Horst, de
politiek naait je een oor aan. Nu al
slaan de fijnstofmeters, die schadelijke microbiologische stoffen niet
eens meten, op rood. Horst blijkt
de smerigste gemeente in Limburg.
En dan moeten de gigastallen nog
gebouwd worden. Kom nou, laten
we als inwoners van Horst de rug
rechten. Ik zeg dan als Zeeuw in
Horst: luctor et emergo of op zijn
Horsters?
Peter Rechsteiner, Horst

Ingezonden brief

Floriade: lustoord voor kinderen
Met grote verbazing hebben wij de tussenbalans en analyse gelezen
over het imago van de Floriade in Dagblad de Limburger. De krant meldt
dat er voor de jeugd weinig te beleven valt tijdens de Floriade. Waar
haalt de krant die wijsheid vandaan?
Floriade Kids heeft een heel
programma opgesteld en diverse
inzendingen en paviljoens hebben
speciale kinderactiviteiten. Floriade
Kids biedt basisschoolleerlingen zo’n
veertig verschillende workshops
aan. Kinderen kunnen ook meedoen
aan de Floriade-expeditie.

Wij zijn als vrijwilliger betrokken
bij het reilen en zeilen van het
Wereldpaviljoen in Villa Flora en
ervaren dagelijks hoe kinderen zich
bezighouden met de interactieve
games. De afgelopen drie maanden
hebben we in het Wereldpaviljoen
maar liefst vijftig scholen uit het hele

land ontvangen en hebben 1.600
schoolkinderen meegedaan aan
workshops van kinderboekenschrijver
Gerard Sonnemans. Hoezo, er valt
voor de jeugd niets te beleven?
Als de andere gegevens van de
tussenbalans uit dezelfde duim zijn
gezogen, blijft er van het hele verhaal
in de krant niet veel meer over.
Jammer, want met de Floriade heeft
Noord-Limburg een wereldattractie
van niveau in huis.
De zoon van Mariëlle, 5 jaar, heeft

met school de Floriade bezocht. Nu,
telkens als mama zegt: ‘Ik heb een
verrassing voor je’ (ijsje, logeren,
Efteling), zegt hij: ‘Gaan we weer
naar de Floriade?’
Deze kleuter heeft het er erg
leuk gehad en gaat deze zomer
zeker weer!
Ellen Peeters (Helden) en
Mariëlle Janssen (Sevenum),
projectleiders Wereldpaviljoen
op de Floriade

Bespreking poll week 27

Kindervakantiewerk is een goedkope oplossing
om je kinderen te dumpen
Tijdens de schoolvakantie nemen veel kinderen deel aan kindervakantiewerk (KVW). Aanleiding om twee weken geleden de stelling aan onze lezers
voor te leggen: Kindervakantiewerk is een goedkope oplossing om je kinderen
te dumpen.
Kindervakantiewerk staat garant voor een week lang elke dag met plezier
spelletjes spelen. Een grote groep vrijwilligers houdt de kinderen bezig en
zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Een makkelijke oplossing voor ouders
of leuk voor de kinderen? Slechts 24% van onze stemmers was het eens met
de stelling. Een overduidelijke meerderheid van 76% vond dat niet. “Heerlijk,

kinderen onder de pannen. Worden heerlijk bezig gehouden door een topteam
van vrijwilligers: ga d’r maar aan staan. De kinderen genieten erg van een
andere bezigheid dan de kinderopvang. Namens de kids, bedankt KVW”, zegt
een stemmer uit Horst.
Een andere stemmer reageert: “Die deze uitspraak verzinnen, zijn rijke
ouders die geen oppas kunnen vinden voor hun kroost en vanwege hun status
zich schamen om hun kinderen daar te ‘dumpen’. Gelukkig dat er mensen
zijn die hun verstand gebruiken en hun kinderen daar lekker laten vertoeven.
Plezier en geluk hoeven niet duur te zijn.”

Mijn kind mag geen alcohol drinken
voordat hij/zij 18 jaar is
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Jongeren vinden het stoer. Een avondje gezellig alcoholische drankjes
drinken met de vrienden of vriendinnen in de keet. Niets mis mee zolang
het van de wet mag. Nu mag je in Nederland vanaf je 16e een biertje
nuttigen, maar na de verkiezingen op 12 september mag dat misschien
niet meer.
De Tweede Kamer dient nog voor de verkiezingen een wetsvoorstel in om
de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te verhogen naar 18 jaar. Is je
kind dus nu 16 en mag hij of zij eindelijk alcohol drinken, dan mag dat, wan-

Poep rapen
Bij de indeling van het
dierenrijk hebben God, Allah,
Boeddha en sinds kort Higgs
bepaald dat bij de gewervelde
dieren de mens boven de hond
staat. Toch lijkt in de praktijk
dat mensen daar steeds meer
schijt aan hebben en ondergeschikt raken aan hun hond.
Als je tegenwoordig een
willekeurige auto-accessoireswinkel of drogist binnenloopt,
kun je er een compleet assortiment hondenmanden en
-dekens en zelfs tandverschonend, anti-Alzheimer voedsel
voor uw trouwe viervoeter
krijgen. En in sommige auto´s
zie je dat de hond een betere
en ruimere zitplaats heeft dan
de tegen het achterraam
aangedrukte menselijke
passagiers. In Horst aan de
Maas spelen wij ook een rol in
deze aanstaande verschuiving in
de dierenrijkhiërarchie. Zo viel
het D!rk op dat er op straat nog
steeds geen fatsoenlijke
openbare sanitaire voorzieningen voor hooggenoodde dames
zijn, terwijl iedere blaffende
Luna, Diesel of Rocky in een
speciaal hondentoilet zijn of
haar behoefte kan doen.
Maar het kan allemaal nog
veel erger. Hoe mensonterend
en vernederend moet het zijn
om de hond uit te laten en
vervolgens net niet op tijd bij
het hondentoilet te arriveren.
Daar houdt de hond echt geen
rekening mee en voor je het
weet zet het beestje de rug
krom om de bekende bolus te
deponeren. De meeste eigenaren kijken dan een beetje alsof
ze nog in de ontkenningsfase
zitten en futselen alvast het
hondenpoepzakje uit de jas- of
broekzak. En dan komt het.
Ze bukken voorzichtig, adem
ingehouden, en rapen vervolgens de nog warme drol op en
rollen deze in het zakje.
Yeeeegh! Het is natuurlijk de
keuze van de hondeneigenaar,
om voor deze optie te gaan:
D!rk maakt het geen drol uit.
Maar D!rk ziet zich zoiets nog
niet doen bij een medemens. Of
trapt u daar liever niet in?
D!rk

neer de wet wordt aangenomen, opeens een jaartje niet meer. Wat doe je daar
mee als ouder? Laat je je kind dat ene jaartje ook gewoon drinken of verbied je
het weer tot zijn of haar 18e verjaardag?
Sommige mensen vinden dat de jongeren onder de 18 geen alcohol mogen
drinken. Andere mensen vinden het onzin. De grens van 16 jaar is streng
genoeg. Ik ben er ook mee opgegroeid, dus mijn kind kan dat ook aan, stellen
anderen. De gevoelens over de verhoging van de leeftijdsgrens zijn gemengd.
Wat vindt u?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 28) > Ik praat via sociale media over mijn vakantie > eens 22% oneens 78%

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Huisvesting arbeidsmigranten
goed regelen
Wij heten de arbeidsmigranten van harte welkom en willen dat de kwaliteit van huisvesting
goed geregeld is. Daarom willen wij alle locaties in de gemeente waar arbeidsmigranten
gehuisvest zijn in één keer ruimtelijk legaliseren. Hiervoor is een overkoepelend bestemmingsplan nodig. Op 14 juni vond een informatieavond hierover plaats. Er was een grote opkomst en
de huisvesters reageerden positief op de aanpak van de gemeente. Vele huisvesters hebben
een afspraak gemaakt met de gemeente om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Vooroverleg
Wij nodigen de huisvesters van arbeidsmigranten uit voor een vooroverleg over de mogelijkheden van legalisering van de huisvesting voor
arbeidsmigranten. Het gesprek verplicht u tot
niets. Het geeft u informatie over wat van u verwacht wordt en wat u van ons mag verwachten.
Na dit gesprek kunt u afwegen wat u wilt doen:
meedoen aan de legalisering met alle (financiele) voordelen die erbij horen;
stoppen met de huisvesting voor arbeidsmigranten;
niets doen, maar dan heeft u kans op controles met als gevolg dat u zonder de financiële
voordelen alsnog een bestemmingsplan- en
vergunningsprocedure moet doorlopen.
Aanmelden
Het vooroverleg kan plaatsvinden tot en met
september. U kunt zich telefonisch of via email
aanmelden bij onze medewerker Damaris
Verleun. Als u aan de hand van dit vooroverleg
besluit om uw huisvesting te legaliseren in een
bestemmingsplan, dan heeft u tot 1 november

de tijd om de definitieve aanvraag op te stellen
en eventuele onderzoeken te doen.
Formulier
Ter voorbereiding op het vooroverleg vragen
we u om een formulier in te vullen. Dit formulier
treft u aan op onze website. Dan hebben we
tijdens het overleg alle informatie bij de hand
die we nodig hebben om u zo goed mogelijk te
informeren.
Meer informatie
Op de website van de gemeente treft u het
formulier en meer informatie aan over de
legalisering van huisvesting voor arbeidsmigranten
(www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis/
Projecten).
Bent u geïnteresseerd of roept dit artikel vragen
bij u op, dan staan wij u graag te woord.
U kunt telefonisch contact opnemen met
Damaris Verleun (077-4779777) of via email
gemeente@horstaandemaas.nl.

Stemmen voor Nederlanders
die in het buitenland werken
Voor de verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal op woensdag
12 september 2012 zal het stemmen per brief
mogelijk zijn voor de volgende categorieën kiezers:
a. Nederlanders, die wegens beroep of werkzaamheden op woensdag 12 september 2012
in het buitenland zullen verblijven;
b. Nederlanders, die wegens beroep of werkzaamheden van zijn/haar echtgeno(o)t(e),
geregistreerd partner, levensgezel of ouder
op woensdag 12 september 2012 in het
buitenland verblijven;
Bovendien moeten zij op woensdag
12 september 2012 18 jaar of ouder zijn.

Baby/peuter zwemmen
Op woensdag 15 augustus starten wij weer met baby/peuter zwemmen.
Er wordt gewerkt met certificaten en vaste groepen. De kinderen leren
op een speelse manier onder andere survivallen in het water.
Er zijn nog plaatsen vrij:
• bij de krokodillen/pinguïns van 11:00 – 11:30 uur. Deze groep is voor kinderen die goed
kunnen lopen.
• bij de visjes van 11:30 – 12:00 uur. Deze groep is voor kinderen vanaf 3 maanden totdat ze goed
kunnen lopen.

Nieuw!

Aquarobics
Op dinsdag 14 augustus beginnen we met de Aquarobics. Dit is fitness in borstdiep water op moderne
swingende muziek. Door het gebruik van diverse materialen werkt u meteen aan het versterken van
diverse spiergroepen. Het zijn pittige lessen waardoor uw uithoudingsvermogen ook meteen wordt
verbeterd. Doordat in water gewerkt wordt, is de kans op een blessure klein.
Dus, wilt u na de vakantie weer lekker gaan sporten? Kom dan naar de Aquarobics bij Zwembad
De Berkel!
Dinsdag van 20.45 tot 21.30
Kosten: € 4,35 per les (vrije inloop).

Verkiezing Tweede Kamer

De burgemeester van Horst aan de Maas brengt
het volgende ter openbare kennis:

Nieuw!

Bij de gemeente zijn formulieren beschikbaar,
waarmee de onder a en b bedoelde personen
kunnen verzoeken om aan de stemming deel
te nemen (model M3)
De verzoekschriften dienen uiterlijk op
15 augustus 2012 te zijn ontvangen door de
burgemeester van de gemeente waar men als
kiezer is geregistreerd.
Nadere inlichtingen worden op het
gemeentehuis te Horst verstrekt door Bureau
Verkiezingen, Wilhelminaplein 6.
Plaats:
Datum:

Horst
dinsdag 31 juli 2012

De burgemeester voornoemd,
C.H.C. van Rooij

Voor meer informatie over aquarobics en/of baby/peuterzwemmen kunt u contact opnemen met:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl of bel naar: 077- 4779725

Parkeerplaats Cuppenpedje weer opengesteld
De 14 appartementen en de 2 commerciële ruimten op de voormalige Anco-locatie en de
nieuwe parkeerplaats aan het Cuppenpedje zijn opgeleverd. Dit betekent dat er weer geparkeerd kan worden op die locatie. De tijdelijke parkeerplaatsen op het Lambertusplein blijven
De parkeerplaats bij het Cuppenpedje (70 plaatsen) is een langparkeerplaats. Dit betekent dat
hier geen maximum parkeertijd aan verbonden
is. Met de oplevering van het Cuppenpedje
is het aantal netto–parkeerplaatsen in HorstCentrum toegenomen met ca. 100 (30% van het
totale aantal parkeerplaatsen).
Een noodzakelijke toename omdat het centrum van Horst steeds meer bezoekers trekt.
Voldoende parkeerplaatsen en gratis parkeren
vormen een belangrijk onderscheidend vermogen voor deze toename. De gemeente zoekt

nog naar verdere uitbreidingsmogelijkheden.
In de gemeente Horst aan de Maas kunnen
bezoekers overal gratis parkeren waar dat is
toegestaan. In het centrum kan op een aantal
plaatsen geparkeerd worden met de blauwe
parkeerkaart. Hier kan maximaal twee uur
geparkeerd worden. Op enkele plaatsen in het
centrum kan ook langer geparkeerd worden.
Dit geldt voor de gratis parkeergarage aan de
Groenewoudstraat of op de langparkeerplaatsen bij Cultureel Centrum ’t Gasthoes en een
gedeelte van P2 en dus bij het Cuppenpedje.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Floriade 13
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Horst aan de Maas Ondernemend: De Paddestoelerij
De Paddestoelerij is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas Ondernemend-podium. Maar wat is De
Paddestoelerij precies? “De Paddestoelerij is een dochteronderneming van Prime Champ en houdt zich onder andere
bezig met het promoten van de champignoncultuur.” Aan het woord is Geert Verdellen, directeur van De
Paddestoelerij.

“Streekrestaurant De Paddestoelerij
biedt in een ambachtelijke en sfeervolle omgeving de mogelijkheid om
culinair te genieten. Kwaliteit, service
en gastvrijheid staan hierbij hoog in
het vaandel. Het restaurant vormt de
creatieve kraamkamer van Prime Champ
voor gerechten met paddenstoelen”,
aldus Verdellen.
“Elke week staat er een nieuwe
lunchproeverij op het menu en worden
rondleidingen en diverse arrangementen verzorgd. Een bezoek aan De
Paddestoelerij is voor regionale consumenten en toeristen een ware ontdekkingsreis. Tevens is De Paddestoelerij
voor zakelijke ontmoeting een uitstekende locatie met een scala aan mogelijkheden”, vertelt Geert Verdellen.
Naast een restaurant beschikt De
Paddestoelerij ook over een productwinkel. Geert Verdellen licht toe: “Naast
verkoop van dagverse paddenstoelen
biedt De Paddestoelerij een breed assortiment paddenstoelproducten. Denk aan
huisgemaakte soep, tapenade, vleesproducten en vegetarische producten.
Ook vindt u in de winkel paddenstoelgerelateerde cadeauartikelen voor groot
en klein.”

@keeshcvanrooij Vandaag Spaanse
nationale dag @ﬂoriade_2012 . pic.
twitter.com/rdgoSWfr

@Keeshcvanrooij Bijna kunst @ﬂoriade_2012 Binnenkant
Nederlands paviljoen. pic.twitter.com/MGA5KAeO

Afval aanbieden op één plek:
prima, maar wel gegroepeerd
In veel straten en bij talrijke hoogbouwcomplexen wordt het afval op één plek
verzameld. Een prima initiatief. De ophalers
worden daardoor minder belast.
Belangrijk is wel dat het afval gegroepeerd naar
soort (restafval, keukenafval, blik en drankpakken) wordt aangeboden. Immers, het afval wordt
nog door meerdere vrachtwagens ingezameld.
Staan de afvalzakken en de keukenemmers
door elkaar, dan bestaat het risico dat de
ophaler afval vergeet. En dat is niet wat
wij willen.
Gesorteerd aanbieden van het afval (dus:
restafvalzakken op één hoop, afvalzakken blik
en drankpakken bij elkaar en alle keukenafvalemmers bijeen) zorgt bovendien voor een
fraaiere aanblik.

Op de vraag waarom De
Paddestoelerij deelneemt aan het Horst
aan de Maas Ondernemend-podium
weet Geert Verdellen een duidelijk antwoord te geven: “We hopen door deze
deelname De Paddestoelerij en Prime
Champ goed en helder op de kaart te
zetten, onder andere door te vertellen
wie we zijn en wat we doen.”
Naast deelname aan het Horst
aan de Maas Ondernemend-podium
zijn de kweekpakketten van witte en
kastanje champignons verkrijgbaar in
de Streekmarkt Limburg op de Floriade.
“Mensen vinden het leuk te ervaren hoe
het is om zelf champignons te kweken
en daarna natuurlijk lekker te verwerken in de maaltijd. Niks zo lekker als de
Prime Champ champignon”, vertelt een
trotse Geert Verdellen.
Voor meer informatie over Horst
aan de Maas Ondernemend-podium
en De Paddestoelerij, kijk op
www.horstaandemaasondernemend.nl

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
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.
America
Peelheideweg 12
Hofweg 3a
Broekhuizen Grubbenvorst
Broekhuizerweerd, Broekhuizen en
Grubbenvorst
Broekhuizenvorst
Kerkstraat 1a

Verplaatsing afvalcontainers in Kronenberg
Vanaf 12 juli zijn de glascontainer en de textielcontainer verplaatst naar de Meerweg naast de
tuinafvalkorf bij gemeenschapshuis "de Torrekoel".

Hegelsom
Pastoor Debijestraat 6a
’t Stepke 11

Horst
Venrayseweg 93

Sevenum
Toverland

Lottum
Stokterweg 13
Horsterdijk 79
Hombergerweg 38

Tienray
Kloosterstraat 2

Meerlo
Bergsboslaan 7 en 16
Beatrixstraat 2
Meterik
Kannegietweg 6

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
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Horst aan de Maas en Floriade 2012
Gemeente Horst aan de Maas maakt zich sterk voor de lokale en interlokale promotie van Floriade 2012. In het
lokaal programmaplan Floriade is vastgelegd welke activiteiten er gedurende de wereldtuinbouwexpositie in Horst
aan de Maas ontplooid worden. Bovendien zijn bekende en minder bekende lokale evenementen gekoppeld aan
Floriade. Zo staan het Rozenfestival in Lottum, de Kennedymars in Melderslo en het Wereldfestival in Meerlo dit jaar
in het teken van de tentoonstelling voor de land- en tuinbouwsector. Bovendien zijn lokaal spontane initiatieven
ontstaan, zoals de fietsroute Pimp Ow Ei in Hegelsom. Het doel van de initiatieven rond Floriade is om Horst aan de
Maas nationaal en internationaal op de kaart te zetten als een ondernemend en toeristisch aantrekkelijke gemeente.

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.

Niet verder bezuinigen op zorg en ondersteuning
Op 26 juni stelde de raad de Kadernota vast. 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’. Kennelijk is dat in de ogen van
De Limburger het nieuws van de dag.
Het doet echt geen recht aan wat de
raad verder heeft besloten.
Met de Kadernota hebben we
ingestemd met miljoenen aan ombui-

gingen waarbij we een nog groter
beroep doen op zelfredzaamheid en
samenredzaamheid. Minder door de
gemeente, meer door de burgers. Met
name de hervormingen en bezuinigingen op zorg en ondersteuning, denk
bijvoorbeeld aan WMO en WSW, zijn
fors. Zo gaan we de huishoudelijke ver-

zorging WMO volledig anders inrichten.
We schuren aan tegen de grenzen
van de bezuinigingen op de sociaalmaatschappelijke infrastructuur. De
raad heeft dan ook besloten dat niet
verder wordt bezuinigd op zorg en
ondersteuning. Ook besloot de raad op
26 juni het fietspad Horst-Broekhuizen
af te ronden en de centra van
Grubbenvorst, Sevenum en Horst verder
op te knappen.
Ook stijgen de lasten voor de burgers de komende jaren niet. Hiermee

levert de gemeente een positieve
bijdrage aan het huishoudboekje van
onze burgers. Om extra te kunnen
investeren, zonder lastenverzwaring,
moeten we nog eens 250.000 euro
extra per jaar besparen.
Hierbij is het uitgangspunt dat deze
aanvullende bezuinigingen de burgers
zo min mogelijk raken. Daarom gaan
we onder meer flink snijden in de
kosten van raad en college. Deze tijd
prikkelt de gemeente om uitgaven kritisch tegen het licht te houden. Kritisch

kijken of het een tandje minder of
anders kan. Iedere euro is er één.
Horst aan de Maas staat er, in vergelijking met vele andere gemeentes,
goed voor. Zoek eens een gemeente
waar in deze tijd wordt geïnvesteerd
én de lasten van de burgers niet
worden verhoogd? De PvdA-PK staat
voor een sterk en sociaal Horst aan
de Maas. Ik wens u nog een fijne
vakantietijd.
Richard van der Weegen,
fractievoorzitter PvdA-PK

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

Als je tegen bent, stem dan ook tegen
Twee weken geleden stuurde Behoud de Parel een brief naar de PvdA
met de vraag hoe de PvdA staat tegenover het Nieuw Gemengd Bedrijf
(NGB), omdat de PvdA plaatselijk steeds vóór de komst van het NGB stemt
en landelijk met SP, GL en PvdD tegen.
De PvdA schreef terug dat ze
tegen het NGB is. Dat zou blijken uit
haar tegenstem in 2008, toen de
meerderheid van de raad voor was.
Volgens de PvdA stond de raad vanaf
dat moment buitenspel. Waarom
schreef de PvdA in haar verkiezingsprogramma in 2009 dan tóch dat ze

het NGB tegen zou houden? En zegt ze
direct na de verkiezingen via Dagblad
de Limburger dat ze voortaan vóór het
NGB is?
De PvdA vraagt Behoud de Parel
de raadsbesluiten te laten zien, waaruit
blijkt dat de PvdA voor het NGB heeft
gestemd. Behoud de Parel wijst op de

raadsvergadering van 15 maart 2011,
toen het burgerinitiatief van Behoud de
Parel tegen het NGB besproken werd.
De PvdA stemde tegen dat initiatief,
dus vóór het NGB. Ook wees de PvdA
verzoeken van staatssecretaris Bleker
af om de procedures van het NGB even
stil te leggen en stemde ze in met de
nota Sturen op Kwaliteit, waarin uitgegaan werd van de komst van het NGB.
De ultieme kans om het NGB tegen te
houden heeft de PvdA ook niet gegrepen. De PvdA stemde vóór de verkoop

van grond aan het NGB.
Tenslotte concludeert Behoud de
Parel dat de PvdA een rapport van de
GGD over de effecten op de gezondheid
gaat accepteren. Omdat ze vertrouwt op
de ‘deskundigen’. De PvdA moet kritisch
blijven.
Behoud de Parel wijst op een nieuw
rapport van het RIVM, waarin staat dat
te weinig bekend is over ziekteverwekkers als vogelgriep, papegaaienziekte
en ziekten door Campylobacter en
ESBL-producerende bacteriën. Het is

volgens het RIVM ook niet mogelijk
om uitspraken te doen over deze
risico’s. Toch zegt de GGD dat er geen
risico’s zijn.
Behoud de Parel roept de PvdA
op niet af te gaan op de bevindingen
van de GGD, maar te wachten op de
bevindingen van de Raad voor de
Volksgezondheid, waar Behoud de
Parel de gemeenteraad al eerder om
heeft gevraagd.
André Vollenberg,
Behoud de Parel
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Een kijkje achter de schermen EHBO Lottum begint
bij Rick Verbruggen
nieuwe cursus
Rick Verbruggen uit Meerlo is eerste geworden op de Limburgse kampioenschappen Politiehond categorie 2.
Hij deed hieraan mee met zijn Duitse herder Caro van Brandevoort. Nu mag hij meedoen aan de Nederlandse
Kampioenschappen.

EHBO-vereniging Lottum start in september met de cursus EHBO/AED.
De cursus wordt op donderdagavonden gegeven. De herhalingsavond
voor het geldig houden na het behalen van het diploma, is op dinsdagavond.
Tijdens de cursus EHBO/AED
wordt geleerd hoe je kunt handelen
bij ongevallen en een hartstilstand.
Naast theoretische basisvaardigheden
worden er ook genoeg praktijklessen
verzorgd waarbij het reanimeren en
de bediening van de Automatische

Externe Defibrillator (AED) aan bod
komen. De cursus gaat alleen van
start bij voldoende aanmeldingen.
Voor vragen en aanmelden bel
Yvonne Verstegen op 06 28 22 88 87
of mail naar voorzitter@ehboluttum.nl

Roofvogelshow op
Wereldfestival van SOS
Op zondag 2 september, tijdens het Wereldfestival in Meerlo, kan men
genieten van een demonstratie met tientallen roofvogels.

Rick is 16 à 17 jaar geleden begonnen met politiehonden trainen. “Ik heb
het van mijn vader overgenomen. Onze
hele familie zit trouwens in de hondensport. Het is me met de paplepel ingegoten. Ik ben het leuk gaan vinden en
dat is nooit verdwenen”, lacht hij. “Ik
vind het gewoon leuk om met dieren
om te gaan en dan vooral met honden.”
Dan vertelt hij verder over het trainen
van politiehonden. “Het is een speciale
sporttak. Een echte hobby. Het is mijn
uitlaatklep. Ik hou van actie en die kan
ik met mijn hond Caro wel beleven
tijdens het sporten.”
Rick traint drie tot vier keer per
week met zijn 4 jaar oude Duitse herder. “Zo’n hond is eigenlijk net als een
mens. Die moet je onderhouden.” Hij
kent Caro al vanaf dat hij een pup is. “Ik
wil weten wat ik in huis haal. Op sociaal
vlak maar ook wat betreft werkdrift”,

vertelt hij. “Caro moet tijdens de wedstrijden kunnen werken en thuis mag
hij gewoon een gezinshond zijn. Twee
verschillende werelden dus. Een hond
kun je maar 6 à 7 jaar laten werken,
daarna moet je hem z’n rust ook bieden
en ik denk dat mijn gezin en ik daar wel
een speciale rol in spelen. Hij kan thuis
ook gewoon lekker in de zon liggen,
maar als we een wedstrijd hebben gaat
de knop om en moet hij werken.”

Een echte teamsport
“Het is wel een echte teamsport:
politiehonden trainen. Je hebt een
pakman nodig en vrijwilligers die voor
je klaar staan, instructies geven en
nog veel meer”, legt Rick uit. “Ik kan
met Caro drie diploma’s halen”, vertelt
hij enthousiast. “Als ik alle drie de
diploma’s heb hoop ik verder te gaan
met een puppy van Caro, want kopen

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl
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en verkopen doe ik niet. Ik heb ook
een sociale band met Caro. Hij is er
niet alleen om te werken.” Hij vertelt
wel dat de honden normaal gesproken
verkocht worden aan defensie. “Die
kunnen er dan mee verder gaan, maar
ik verkoop Caro niet.”
Tijdens de keuringen van PHV
de Helper in Nood in Horst aan de
Maas heeft Caro van Brandevoort
zijn Politiehond 2-certificaat behaald.
Rick strijdt op vrijdag 7 en zaterdag
8 september samen met zijn hond
in Eindhoven voor het Nederlandse
Kampioenschap. Zijn broer Tom heeft
zich tijdens het weekend ook gekwalificeerd voor het NK in de categorie
Politiehond 1. Supporters zijn van harte
welkom.
Voor meer foto’s van de
politiehondenkeuring, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

“Wij laten de vogels zo natuurlijk
mogelijk vliegen”, vertelt valkenier Gerard van den Brink. “Zodat
vooral ook de verschillen tussen de
vogels goed uitkomen. Een valk is nu
eenmaal geen uil of havik, ze hebben allemaal zo hun eigen stijl van
vliegen en jagen.”
Het Wereldfestival staat in het
teken van India waar Stichting
Ontwikkelingssamenwerking (SOS)
Meerlo-Wanssum een mobiele school
heeft gerealiseerd voor kinderen van
bouwvakkers. De roofvogelshow was
in 2008 ook op het Wereldfestival.

Multiculturele markt
De roofvogelshow vindt plaats
achter ’t Brugeind in Meerlo, waar ook
riskja’s rijden, kinderen op een pony
een ritje kunnen maken en verschillende demonstraties zijn. Men kan
tijdens verschillende workshops kennismaken met creatieve activiteiten
zoals manden vlechten en trommels

maken. Er is een multiculturele markt
met kleding, sieraden en edelstenen
en bij de boerderij van Floor Hermans,
Gallerie Pacha Mama, is een kunsttentoonstelling ingericht. Ook zijn er
optredens van Renée van Wegberg,
het Droomkoor en de dansers van
Ind!kala.
Het Wereldfestival wordt op zondag 2 september van 11.00 tot 18.00
uur gehouden in en om ’t Brugeind in
Meerlo. Voor informatie over het programma, kijk op www.facebook.com/
wereldfestivalNL “En vanaf nu wordt
het nog aantrekkelijker om ons op
Facebook te volgen”, vertelt Désirée
Driesenaar, bestuurslid van stichting
SOS Meerlo-Wanssum. “Want we gaan
twee keer twee vrijkaarten weggeven. Iedereen die uiterlijk 31 juli op
de knop ‘vind ik leuk’ heeft geklikt,
maakt kans op de vrijkaarten. Op 1
augustus trekken we de winnaars en
maken op dezelfde Facebook-pagina
bekend wie de winnaars zijn.”

mooi haar

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

Ideale combinatie met vis of als aperitief.

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

Amnesty voor Syrië
in De Locht
Amnesty Horst aan de Maas verzamelt donderdag 26 juli handtekeningen in Streekmuseum De Locht in Melderslo. Amnesty komt in
actie voor de slachtoffers van onderdrukking in Syrië.
De handtekeningenactie van Amnesty Horst aan de Maas wordt elk
jaar tijdens de fietsvierdaagse van Venray gehouden.
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Pop-up store in Horst
Sanne Noorman (24) en Willem Prins (27) uit Horst openen van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 juli een
pop-up store in het centrum van Horst. Er worden vooral damesschoenen, maar ook tassen en accessoires verkocht
van hun webwinkel Uppark, die sinds februari online is. Een gedeelte van de artikelen die aangeboden worden, is
handgemaakt.

klanten is erg belangrijk voor de twee
jonge ondernemers. Mede door dit
contact hebben ze gekozen voor het
verkopen van schoenen. “Willem en
ik hebben allebei een tijdje bij een
schoenenwinkel gewerkt. Wij vinden
schoenen het interessantste modeproduct. Er komt nét even iets meer bij
kijken dan bij een T-shirt. Je hebt echt
persoonlijk contact met je klanten,
want bij schoenen kun je advies geven
over de maat en helpen zoeken naar
de perfecte schoen. Bij kleding willen
mensen vaker zelf zoeken. We willen
het persoonlijk houden en dat gevoel
ook overbrengen op internet”, legt
Sanne uit.

Het is een experiment

Voor velen zal een pop-up store
onbekend in de oren klinken, want
het concept is vooral bekend in
de Randstad. “Een pop-up store is
een tijdelijke winkel, meestal voor
een week. Die kan ontstaan vanuit
verschillende dingen, voor ons dus
vanuit onze webshop. Wij willen

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin
Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

kijken of onze schoenen aanslaan in
Horst. Verder willen we mensen die
niet zo graag via internet kopen de
mogelijkheid geven om onze schoenen te passen”, vertelt Sanne. “Het
geeft een stukje vertrouwen als je ook
offline verkoopt, dus in een winkel,
want online verkopen is vooral voor

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

NU ZEER VOORDELIGE ZOMERPRIJZEN!
T-shirts
vanaf € 10,Herenoverhemden
vanaf € 15,Dames- en herenbroeken
vanaf € 25,Dames- en herenjassen
½ prijs
Dames zomerschoenen
½ prijs

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

de jongere generatie interessant. Voor
de oudere generatie is internet vaak
nieuw, onbekend terrein. Ze kopen
liever in een winkel. Om een binding
te krijgen met deze doelgroep is onze
pop-up store een goede mogelijkheid”, vult Willem aan.
Het persoonlijk contact met

Het is de eerste keer dat Sanne
en Willem een pop-up store openen,
daarom zijn de verwachtingen nog
niet zo hoog: “Veel mensen zijn nu
op vakantie, maar we verwachten
wel een gezellige aanloop en we
hopen natuurlijk dat het een succes
wordt. Het is wel een experiment
en het is weersafhankelijk. Als het
aanslaat, willen we het een keertje in
Amsterdam proberen. Het ligt aan de
ervaring van nu, want het is moeilijk
te bepalen. Mocht het goed gaan, dan
willen we in de toekomst misschien
een winkel openen, maar we moeten
eerst zorgen dat de webshop goed
draait. Dat heeft onze eerste prioriteit,
maar het zijn wel leuke dingen om
ernaast te doen.”
De pop-up store is geopend
op donderdagmiddag, vrijdag en
zaterdag.

Praedé vervult
haarwensen
Omdat kappersmerk Keune dit jaar 90 jaar bestaat, laat het bedrijf
haarwensen in vervulling gaan. Vanaf 18 juni start een landelijke
campagne in hun kapsalons om haar en geld in te zamelen voor Stichting
Haarwensen. Ook Praedé kappers in Horst doet hieraan mee.
Elk jaar krijgen ongeveer 500
kinderen in Nederland kanker waardoor ze hun haar verliezen. Stichting
Haarwensen is er voor kinderen tot en
met 18 jaar die hierdoor of door een
andere vorm van kaalhoofdigheid een
pruik nodig hebben. Praedé kappers
steunt dit initiatief en zamelt haar in
dat hiervoor gebruikt kan worden.
Wie zijn of haar haar zou willen

doneren, kan zich melden bij Praedé
kappers. Wel wordt eerst bekeken of
het haar geschikt is voor een pruik
voor kinderen. Ook moet het gedoneerde haar minstens 25 centimeter
lang zijn in verband met de verwerking daarvan.
Aanmelden is gewenst en kan
via 077 398 4673. De actie loopt tot
15 september.

Open dag vakantiewoning Pardoes
Familie van Rens is in mei begonnen met hun vakantiewoning,
gelegen in het buitengebied van Hegelsom aan de Hillenweg. Vanaf die
maand zijn ze officieel geopend om gasten te ontvangen. Om de regio
ook een kijkje in vakantiewoning Pardoes te gunnen, houden ze op
zondag 22 juli een open dag.
Geïnteresseerden kunnen een
kijkje in en om de woning komen
nemen. Er is bijvoorbeeld een hottub te bezichtigen. Daarnaast is er
amateurkunst te bewonderen. In de
tuin staan bijvoorbeeld keramische
beelden, gemaakt door Lizeth Honig
uit Swolgen. In de woning staan

houtsculpturen tentoongesteld die
gemaakt zijn door Ger Christiaens uit
Melderslo.
De kunst staat bij de vakantiewoning in het kader van de fietsroute
‘kunst op vakantie’. Voor fris, koffie en
thee wordt gezorgd. De open dag is
van 11.00 tot 17.00 uur.

Starters
in de regio
Pardoes
Bedrijf:
Pardoes
Eigenaar: Hennie en José
van Rens
Adres:
Hillenweg 11
Plaats:
Hegelsom
Telefoon: 06 21 86 21 44
E-mail:
info@vakantiewoningpardoes.nl
Website:
www.vakantiewoningpardoes.nl
Sector:
Toerisme
Start:
1 mei 2012
Activiteiten
Pardoes is een vrijstaande
vakantiewoning voor 2 tot 6
personen, van alle gemakken
voorzien. Het heeft een compleet, luxe ingericht woongedeelte met kleurentelevisie en
een moderne, open keuken met
combi-oven, afwasmachine,
koffiezetapparaat en diverse
electrische apparaten. Er is draadloos internet. De woning is
voorzien van twee ruime
slaapkamers, kinderbedstede,
twee bijzetbedden, en een ruime
badkamer met douche en toilet
en een apart toilet. Bij aankomst
zijn de bedden opgemaakt. De
vakantiewoning is geschikt voor
mindervaliden. Ook kan men
gebruikmaken van de Storvatthottub en buitenkeuken. Het
grote terras is gelegen op het
zuiden met aangrenzende tuin.
Verder beschikt Pardoes over een
kinderstoel, campingbedje,
aankleedkussen, en kan Pardoes
helpen met wandel- en fietsroutes. Tevens ligt er in de vakantiewoning een informatiemap met
folders over wat er in de omgeving te doen is.
Doelgroep
Jonge gezinnen met kinderen
en mensen die willen genieten
van rust en ruimte in een sfeervol
ingerichte vakantiewoning.
Onderscheidend vermogen
De gasten kunnen kiezen of
ze een all-in verzorging willen, of
dat ze liever alles zelf organiseren. Ook worden ’s winters
andere arrangementen aangeboden dan ’s zomers. Pardoes biedt
de gasten ook de mogelijkheid
om na een dag fietsen, bezoek
aan een attractiepark of musea
heerlijk bij te komen en te
ontspannen in de hottub, een
houtgestookte tobbe met water
waarin een houtkachel is
geintegreerd. Daarnaast wordt
ook de mogelijkheid geboden om
op de buitenkeuken de heerlijkste gerechten te bereiden. Indien
gewenst zorgt Pardoes voor vlees
en salades. In de sfeervol
ingerichte buitenruimte staan
een tafel met zes comfortable
stoelen. De hottub is met name
’s winters de ultieme manier om
te relaxen. Er wordt gezorgt voor
een winterharde accommodatie
en Pardoes is dus seizoenverlengend. Pardoes wil haar gasten
een onvergetelijke vakantie
aanbieden.
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Makelaars verdeeld
over woningmarkt
Afgelopen week werden de cijfers van de Nederlandse Vereniging
van Makelaars (NVM) bekend. Hieruit blijkt dat er in het tweede
kwartaal van 2012 landelijk gezien ruim 20 procent meer huizen
verkocht zijn dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Hoe zit dat in Horst
aan de Maas?

Jos Buyssen winnaar
wedstrijd Meulendijks
Jos Buyssen won de EK-wedstrijd van Sport 2000 Meulendijks in Horst en ontving als prijs een flatscreen tv.
In samenwerking met Nike organiseerde Meulendijks een wedstrijd in het kader van het EK. Iedereen die in
die periode een aankoop deed van Nike-producten ter waarde van minimaal 70 euro, kon meedingen naar
de hoofdprijs. De prijswinnaar ontving de prijs uit handen van Bart Meulendijks.

Richard Deenen van Maas en
Peel Makelaardij (MPM) vertelt dat
er dit kwartaal meer huizen zijn
verkocht in Horst aan de Maas. “We
krijgen meer bezichtigingen en er
worden meer huizen verkocht”, zegt
hij. “Mensen krijgen weer meer vertrouwen en de prijzen van de huizen
dalen.”
Toch is niet iedereen zo positief.
Lambert Joosten van Jong en Jong
Makelaars zegt het tegenovergestelde. “We verkopen in Horst aan de
Maas helemaal niet meer huizen dan
het vorige kwartaal. We verkopen er
steeds minder. Mensen willen niet
dalen en dus ook niet verkopen voor
een lagere prijs. Als je in 2006 een
huis kocht met een hypotheek van
200.000 euro moet je het huis nu
verkopen voor 175.000 euro. Dat wil
niemand”, legt hij uit. “Laten we dui-

delijk zijn: het vertrouwen is alleen
maar gedaald en ik hoop dat de politiek het vertrouwen na 12 september
weer omhoog krijgt. Anders gaan de
banken ook niet meer meewerken
en worden er volgend kwartaal nog
minder huizen verkocht.”
Terwijl Lambert het zwaar
inziet, is Goos Groen van GroenGoed
Makelaardij iets voorzichtiger. Hij
vertelt dat de situatie in Horst aan
de Maas redelijk stabiel is. “Ik kan
niet zeggen dat er dit kwartaal meer
of minder huizen zijn verkocht. Wel
merk ik dat vooral de aantrekkelijkst
geprijsde huizen het eerst verkocht
worden. Mensen die dus het verst
dalen hebben de meeste kans op
verkoop.”
Hoewel de NVM erg positief is,
zijn de ervaringen in Horst aan de
Maas voorlopig nog gemengd.

Verschuiving fietsenmarkt

Fietsers opgelet
Naar school gaan of werken?
Uw zoon of dochter is 18 jaar en heeft het helemaal gehad met school. Hij of zij is
niet leerplichtig meer en wil gaan werken. U ziet de toekomst van uw kind al in duigen
vallen. Wat kunt u als ouder doen, wat moet u uw kind adviseren?
helemaal als je geen kostgeld
betaalt. 200 Euro per week om te
stappen, een scooter aan te schaffen
en je vriend(innet)je te verwennen.
Niet verkeerd! Maar wil je als je 25
bent ook nog dit werk doen? Meer
opties zijn er nauwelijks als je alleen
een diploma van de middelbare
school hebt.
Op jezelf wonen kost geld
En hoe moet dat als je op jezelf gaat
wonen? De gemiddelde huur van een
appartement is 300 euro per maand.
Daar komt 100 euro gas, water en
licht bij, 100 euro boodschappen,
100 euro zorgverzekering en 100 euro
telefoon- en tv abonnement. Dan
hou je nog maar 100 euro per maand
over om van te tanken, sigaretten te
kopen en op stap gaan. Een autorijbewijs halen, een auto kopen, een
nieuw mobieltje, lekker op vakantie
gaan of de stad in om nieuwe kleren
te kopen, wordt een stuk lastiger.
Een 18-jarige die 40 uur ongeschoold
werk doet houdt tegenwoordig zo’n
800 euro netto over in de maand.
Dat is lekker als je thuis woont en

allemaal kan doen als hij of zij die
ene studie haalt.
• Bekijk de opties voor een bijbaantje
om toch een zakcentje te hebben
tijdens de studie.
• Maak afspraken die uw kind positief
beïnvloeden. Bijvoorbeeld: Haal je
die MBO- studie, dan betalen wij de
helft van je autorijbewijs. Hier is
niets mis mee. Dit geeft uw kind
een doel waar hij of zij op korte
termijn veel voordelen van inziet.
Het Jongerenwerk van Synthese geeft
als kernpartner van het CJG jongeren
advies op het gebied van school en
werk. Belangrijk is dat jongeren het
naar hun zin hebben, maar ook dat
zij kansen pakken die er liggen en
denken aan hun toekomst.

Anton van der Heijden
Sociaal Cultureel Werk/
Ambulant jongerenwerk
Synthese

Help uw kind goed te kiezen
Stimuleer uw kind te studeren:
• Licht toe wat uw zoon of dochter

Fietsen is in Horst aan de Maas razend populair. Veel fietseigenaren
laten hun tweewieler onderhouden bij de speciaalzaak, waarvan er tot
voor kort twee in Horst waren gevestigd. Fiets Plus Geert Rijs heeft
voorlopig een monopoliepositie, maar daar komt nog dit jaar verandering in.
Nadat rijwielshop Jac Bartels in
Horst afgelopen januari definitief haar
deuren sloot, weken veel klanten uit
naar Fiets Plus Geert Rijs. Het directe
gevolg van de toegenomen klantenstroom voor Rijs en zijn medewerkers is dat het huidige pand aan de
Herstraat te klein is geworden. Reden
voor Rijs om uit te kijken naar een
nieuw pand. Hij besloot het pand van
Bartels aan de Venrayseweg over
te nemen. Inmiddels is de verbouwing in volle gang en Rijs hoopt

nog voor december de deuren van
zijn nieuwe zaak te kunnen openen.
Bovendien opent tweewielerspecialist
Lommen uit Sevenum ook een filiaal
in Horst. Theo Lommen vestigt zich
medio november in het voormalige
pand van verfwinkel Weijers aan de
Kloosterstraat in het centrum van
Horst. Lommen betrekt het voormalige pand van verfwinkel Weijers aan
de Kloosterstraat. Voor Rijs betekent
dit dat hij slechts kort van zijn monopoliepositie kan genieten.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!

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

(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
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Verdellen fokker van het jaar

Scheidsrechters
gehuldigd

Op evenemententerrein D’n Umswing in Kronenberg werd zaterdag 14 juli op de Limburgse Dag van het Paard
een centrale keuring gehouden. Deze keuring was de afsluiting van het Limburgse keuringsseizoen. Peter Verdellen
uit Horst werd fokker van het jaar.

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) deelde de zilveren
scheidsrechtersspeld uit aan Jan Tielen uit Hegelsom en Leo Bos uit
Meerlo, voor het tien jaar lang fluiten van KNVB-wedstrijden.
Jack van Helden uit Horst, al twintig jaar actief KNVB-scheidsrechter,
ontving de gouden scheidsrechtersspeld. Hij is actief in de vierde en
vijfde klasse. Jan Tielen fluit hoofdza-

kelijk de vierde en vijfde klasse en is
tevens scheidsrechtersbegeleider en
praktijkbegeleider. Leo Bos fluit vooral
de derde en vierde klasse en fluit al
ongeveer 25 jaar.

VVV-fandag in Horst
De VVV-spelersbus komt op donderdag 26 juli naar de markt in Horst
en naar voetbalvereniging Wittenhorst in Horst. Tijdens de VVV-Venlo
fandag kan worden geluncht met de spelers en krijgt men tekst en uitleg
tijdens een training van de selectie.
Om 13.00 uur komen de spelers
met de bus naar Wittenhorst voor een
training. Om 15.30 uur gaat men ‘hippen’ in het centrum van Horst en worden de spelers gepresenteerd. Daarna

brengen de spelers enige bezoekjes
aan huis. Om 18.30 uur vertrekt de
karavaan weer naar Venlo.
Voor meer informatie, kijk op
www.vvv-venlo.nl
Een deelnemer van het Welshpony-stamboek

Cijfer
Meester
Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Partner in Uw ondernemerschap!

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

Peter werd fokker van het jaar
van het Koninklijke Warmbloed
Paardenstamboek Nederland (KWPN).
Verdellen won deze prijs onder
andere omdat hij al vijf internationale

springpaarden en drie Grand Prixdressuurpaarden heeft gefokt.
Tijdens de Limburgse Dag van het
Paard werden springpaarden, dressuurpaarden, pony’s en veulens van diverse

stamboeken gekeurd.
Voor meer foto’s
van de Limburgse Dag van het
Paard in Kronenberg, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Regen verknalt raceweekend
Kevin van Leuven
Door: Van der Sleen/Gebben Racing
Het raceweekend in het Duitse Oschersleben werd voor motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen een van
uitersten. Tijdens de kwalificaties wist hij de beste prestatie van het seizoen neer te zetten door een tweede
startplaats te behalen. In de beide wedstrijden kon hij echter niet imponeren. Zaterdag behaalde hij de twaalfde
plaats en een dag later ging hij in de tweede race hard onderuit.

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

grote verbouwings

uitverkoop
zaterdag 21 - 28 juli
en 4 - 11 augustus
van 10:00 tot 14:00 uur

naf 1 euro...!
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www.rijstweewielers.nl

Venrayseweg 30, 5961 AG Horst tel. 077 - 397 07 66

Van Leuven wilde graag vlammen
in Oschersleben, een van zijn favoriete
circuits. Tijdens de kwalificaties zette
hij de tweede tijd neer, achter de leider
in het tussenklassement, Leon Bovee.
“In de voorgaande race maakten we al
progressie richting de top drie en ook in
deze kwalificaties zie je dat we steeds
dichterbij komen.” Voor de Van der
Sleen/Gebben Racing-coureur pakten
de races totaal anders uit. De races
werden onder natte omstandigheden
verreden en dat rijden in de regen
een kunst op zich is, bleek tijdens het
verloop van de eerste wedstrijd.

Van Leuven zakte steeds verder
weg en rijders die normaliter alleen
achter hem rijden, staken hem voorbij.
Hij moest even het gevecht aangaan
met Doornbos en de Belg Claeys om
nog in de punten te rijden. Hij wist
toch nog de twaalfde plek te bemachtigen.
Een dag later kon de Swolgenaar
zich revancheren. Weer hingen donkere
wolken in de lucht. Van Leuven kende
een flitsende start en kwam na een
ronde als eerste door op start en
finish. Bij de tweede doorkomst moest
hij alleen Bovee voor laten gaan. De

heviger wordende regen betekende
voor de op slicks vertrokken coureurs
dat het gas eraf ging.
Van Leuven kreeg echter een
highsider te verwerken wat einde
wedstrijd voor hem en een behoorlijke
schade aan de motor inhield. Hij hield
er geen letsel aan over maar was zeer
teleurgesteld. “Ik lag pal achter Leon
Bovee en die minderde vanwege de
regen vaart. Ik moest snel reageren om
hem te passeren en toen ik het gas er
weer opdeed verloor ik de machine.
Jammer, want ik had het gevoel voor
de topplaatsen te kunnen strijden.”
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15 VRAGEN aan Jeremy Klaassen 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

Jeremy Klaassen
14 jaar
Meterik
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Toen we met de familie van
mijn moeders kant een foto moesten maken. Ik vond dat vreselijk. Het
duurde superlang voordat iedereen er
goed op stond. Uiteindelijk is het wel
mooi geworden en hangt de foto bij
opa en oma aan de muur.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik
zal vast wel eens grote leugens verteld
hebben, maar die herinner ik me niet
meer zo goed. Ik vertel wel regelmatig
kleine leugens, om bijvoorbeeld straf te
voorkomen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?

Onzichtbaarheid. Dan kan ik
gewoon midden op straat iemands
broek omlaag trekken en dan komt
diegene er nooit achter dat ik dat
was. Of de snelheid van het licht hebben, dan kan ik gewoon in een flits
overal naartoe zonder dat ik hoef te
fietsen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een lang, mooi, wit strand met
allemaal mooie meiden. Dan heb ik
een goed uitzicht en kan ik zwemmen
wanneer ik wil.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn opa en oma, omdat zij
al een heel leven achter zich hebben
liggen en nog altijd voor je klaarstaan
als je ze nodig hebt. Inmiddels is mijn
opa nu 80 en mijn oma 71 jaar.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Omdat de muziek die ik luister
weinig tekst bevat ga ik voor De ald
prinse van Miëteriks leave. Dat is toch
wel het lied dat bij het mooiste dorp

Vijvers weg, terras erbij!
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

van de regio hoort. Normaal luister ik
drum and bass, dubstep en een beetje
hardstyle.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Op een sport voor meiden gaan
en dan die meiden vertellen dat mijn
mannelijke ik supergoed is. Daarna
zou ik natuurlijk met het team gaan
douchen en verder allemaal vrouwelijke dingen doen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Zoals veel mensen al gezegd hebben: Pokémon-kaarten. Daar hoorde
een compleet spel bij, kwam ik laatst
achter. Wij gooiden de kaarten altijd
gewoon weg en wie de kaart het
verst weggegooid had kreeg allebei
de kaarten.
Maar weinig mensen kenden denk
ik het echte spel dat erbij hoorde.
Volgens mij gooide iedereen er
gewoon mee.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ehm.. Ik denk Curaçao. Daar
spreken ze gewoon dezelfde taal als
hier in Nederland maar het is daar wel
altijd lekker weer!
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Toen we tijdens kamp een aantal
Belgen flink lieten schrikken. Ze zaten
een stukje verderop en we beslopen
ze heel stil toen zij om hun kampvuur heen zaten. Toch hoorden ze
ons en schenen met hun zaklampen
richting onze kant. Zonder dat we het
afgesproken hadden draaiden we ons
om en boem, deden we onze broek
omlaag. Daar hadden ze niet van
terug.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Hart van Horst natuurlijk. Lekker
een pizza of een durum döner.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor kleine, nauwe
ruimtes. Ik heb er niet altijd last van,
maar af en toe begin ik spontaan te
zweten als ik in zo’n ruimte kom, zoals
een klein zoldertje.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Rond een uur of elf opstaan met
een lekker weertje, langzaam een
paar bammetjes naar binnen werken
en daarna met mijn vrienden de middag doorbrengen bij Gido, hij heeft
echt zo’n ideale tuin.
’s Avonds pizza eten, een beetje
gamen en rond een uur of tien naar
de soos.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Geen. Ik hoef gewoon echt geen
tatoeage. Het is moeilijk om een
tatoeage weer kwijt te raken en hij
gaat er lelijk uitzien als je later rimpels
en zo krijgt.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Niets, want ik geloof sowieso niet
echt in helderziendheid, ik laat liever
het lot bepalen wat er later gebeurt.
Ik zie wel wat er komt.

Column

Smerend
bruin
Geen zonnebank of zonnestraal (sowieso lastig om een
waterval aan zonnestralen te
spotten in Nederland) is
tegenwoordig meer nodig voor
een gewenst bruin tintje. Daar
zijn in deze tijd andere middelen voor: veilig bruin worden
noemt men het. Veilig?
Nou… uit mijn ervaring loop je
er binnen no-time als oranje
wortel, gele indiaan of een
gevlekte panter bij.
Ik begrijp sowieso niet
waarom dat bruine tintje in onze
cultuur zo gewenst is. Ja goed,
ook ik geef toe dat het op het
strand hartstikke mooi staat,
maar dat witte schoonheidsideaal uit Azië spreekt mij ook wel
heel erg aan. Zo wit als een lijk
ben en blijf ik, dat durf ik gerust
te zeggen.
Wat zou het heerlijk zijn als
niet alleen die plasticgolf, maar
ook het witte schoonheidsideaal
uit Azië overkomt naar onze
Westerse cultuur. Hoef ik me niet
meer druk te maken over mijn
witte huidje, maar kan ik juist
eens een keer pronken met mijn
twee melkflessen. Het scrubritueel, nou ja ik mag het trouwens
rustig schuurritueel noemen, van
iedere ochtend, als voorbereiding op zo’n ’veilig’ bruiningsmiddel, is dan voorgoed verleden tijd. Ook met die vreselijke
zelfbruiner-gymnastiek is het
dan afgelopen. Ik wurg me voor
zo’n zelfbruiner namelijk steeds
opnieuw in de meest onmogelijke houdingen: ik wil natuurlijk
wel álles raken. Handig toch?
Meteen je ochtendgymnastiek
gehad, kun je denken. Erg
handig ja, als je jezelf bijna niet
meer uit de knoop weet te
halen. En dan te bedenken dat je
ook nog het risico loopt de
volgende ochtend wakker te
worden als indiaan, wortel of
panter en je dus meteen aan de
beademing kunt. Nee, ook die
problemen kan ik dan voorlopig
even achter me laten.
Heerlijke tijd zou dat zijn,
met zo’n nieuw schoonheidsideaal. Maar helaas is deze trend
hier nog niet gespot en zal ik me
toch echt aan het veilig bruin
worden moeten blijven wagen,
of dat nu als oranje wortel, gele
indiaan of gevlekte panter is...
Mies
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RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

obiliteit!
Uw es voor uw
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o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

in m comp lete
www.ikzoektuingrind.nl
w par tner

DE TEXTIELBEURS

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

OPRUIMING

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

KIJK OOK EENS OP
ONZE REKJES MET
STUNT AANBIEDINGEN

Zondag in ’t Zuiden
Café Ummenthun in Kronenberg organiseert vrijdag 27 en zaterdag 28 juli Zondag in ’t Zuiden, een jaarlijks
terugkerend evenement dat op straat bij café Ummenthun wordt gehouden.
Vrijdag 27 juli opent Leif Ericson
hetfestival om 21.00 uur. Leif Ericson
speelt covers uit verleden en heden.
Daarna is het de beurt aan The Fabiola
Fun F*ckers, een coverband van minder
bekende moderne rock. In 2009 won
de band de rockrally van de Kontichse
Zomernachten, in 2010 de Vlaamse
Covercup van Pop Heffen en in 2011

stonden ze in de finale van The Clash of
the Coverbands Benelux Edition.

Rockcovers
Zaterdag 28 juli opent Otherwise
om 21.00 uur met strakke rockcovers
van onder anderen Jet, Muse, Lenny
Kravitz, Foo Fighters en Red Hot Chili
Peppers. RaMMBaMM zal Zondag in ’t

Zuiden afsluiten met heftige rocknummers en oude legenden.
Nieuw dit jaar is aanvulling van
het programma met dj’s. Vrijdag zijn
dit Star-dj’s Pim & Friend en zaterdag
Star-dj’s The Two Crazy Neighbours.
Voor meer informatie kijk op
twitter @cafeummenthun of op
www.facebook.com/cafe.ummenthun

VELE VOORJAARSMODE NU
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

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

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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BIJ ONS DEZ

Ribeye

van het schotse black angus rund

Asche braten
Zomerballen

Heerlijk gekruide gehaktbal

3,10
100 gram € 1,25

100 gram €

100 gram €

1,15

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Verse blauwe bessen!
in gekoelde verkoopautomaat

Winkel is geopend:
vrijdag:
9.00 - 17.00 uur
zaterdag:
9.00 - 16.00 uur

ook voor een origineel
en gezond kadootje
met blauwe bessen
produkten kunt u
bij ons terecht!

mts. Schrijnwerkers, Horsterweg 86, grubbenvorst

Smeden en muziek maken
Op zondagmiddag 22 juni wordt in Museum De Locht in Melderslo een optreden verzorgd door De
Paloma’s met amusementsmuziek. Daarnaast vervaardigen de smeden siersmeedwerk dat deels gebruikt
kan worden bij de nieuwe uitbreiding van het museum.
Kinderen mogen van schapenwol vilt maken. Tot november is een tentoonstelling ingericht over de
maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Noord-Limburg vanaf 1800 tot 1950. Het museum is
open van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie, kijk op www.museumdelocht.nl

Harmoniefeesten Horst
De Harmoniefeesten in Horst vinden dit jaar plaats op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 augustus. Naast
terugkerende elementen als de braderie, kindermarkt en open podium, zullen acht verschillende bands het publiek
vermaken.
Tijdens de Allemansmèrt op vrijdag geeft Muzicanka om 16.00 uur een
optreden. Dit orkest brengt Moravische
en Böhmische blaasmuziek. Op de
braderie heeft de slagwerkgroep van
Koninklijke Harmonie Horst een eigen
stand voor hun 75-jarig jubileum. Bij
deze stand kan iedereen kennis maken
met de leden van deze slagwerkgroep en instructeur Hans Vloet. Om
20.00 uur speelt The Crown Mountain
Daredevils, met een akoestisch repertoire van bluegrass en countryblues.
De vrijdagavond wordt afgesloten door
N’RGYI, een energieke elfmansformatie met swingende, opzwepende en
aanstekelijke muziek.
Zaterdagavond wordt de avond
geopend door Horster singer-songwriter Marloes Nogarede. Daarna zal de
band Juezz.com blues en funk brengen.
Campaign, winnaar van Clash of the
Cover Bands Public’s Favourite Award
2009/2010, is slotstuk van de avond.
Op zondag start tijdens de kinder-

markt om 10.00 uur het open podium.
Daarop volgt de sixties-middag met
een optreden van Route 66, een zeskoppige band die het publiek mee-

neemt in classis rock. Het weekend
wordt afgesloten door The Sparks,
die dit jaar hun 50-jarig jubileum
vieren.

Belgische Black Jack
in D’n Toerstop
De Belgische rockcoverband Black Jack staat op zaterdag 21 juli op het
podium van d’n Toerstop in Melderslo. Black Jack brengt de meest
bekende rockklassiekers ten gehore.
Het repertoire van de rockcoverband uit België bestaat uit nummers
van Deep Purple, Judas Priest, Jimi
Hendrix, The Doors, Black Sabbath,
AC/DC, Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd
en meer rocklegendes. Ook brengen
zij meer bluesrock-getinte nummers
ten gehore van onder anderen Rory

Gallagher, The Free, ZZ Top, CCR, Ten
Years After en Canned Heat.
Paul ‘Shorty’ van Camp is gitarist,
Jakke speelt op bas en Vanne op
drums. Alle drie de bandleden verzorgen ook vocals.
Het optreden begint om 21.30 uur.
Toegang is gratis.
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Kermis Melderslo

Dertien bands
in vijf dagen
De dorpsraad Melderslo, de kermisexploitanten en de cafés hebben
een uitgebreid programma georganiseerd, met onder andere dertien
optredens van livebands. De kermis begint op vrijdag 27 juli en eindigt
dinsdagavond 31 juli met optredens.
Op vrijdag wordt in café
’t Paradijs begonnen met optredens
van Once Again en Bad Monday. Op
zaterdag wordt de kermis officieel
geopend. Er wordt een kermismis
voorgedragen op de botsauto’s. De
fanfare en dansgroep All for You
begeleiden de mis. In café ’t Paradijs
staat op zaterdag Rock Girl op het
buitenpodium. Bij café ’t Tunneke
speelt de showband Hurricane vanaf
21.30 uur.

Braderie in
het centrum
Zondag is het podium van
’t Paradijs voor de bands S.T.O.E.R. en
Hoksons. Bij ’t Tunneke speelt vanaf
21.00 uur poprockband 30past7. Op
maandag verandert het centrum
van Melderslo in een braderie.

Ruim tachtig kraampjes tonen hun
koopwaar en oude ambachten. Bij ’t
Paradijs hebben ze tijdens het matinee muziek van Sjors en Sjimmie.
’s Avonds staat de Belgische rockband Koyle op het podium. Bij ’t
Tunneke kan men vanaf 21.00 uur
kijken naar rockband Jag-m.
Op dinsdag wordt op de Wipe
Out-baan vanaf 14.00 uur ’s middags
de Battle van Melderslo gehouden.
Dit evenement is nieuw voor de
kermis in Melderslo en bekend van
tv. Zowel jeugd- als seniorenteams
strijden op de baan voor de winst.
De avond wordt bij ’t Paradijs afgesloten met de band Pigtail en wordt
de winnaar van Wipe Out bekendgemaakt.
Bij ’t Tunneke staan op dinsdagavond rockcoverbands Otherwise en
Cre8.

Bokstock
Tijdens het Bokstock-festival in Swolgen op zaterdag 14 juli stond dj Paul Rabbering op het podium.
Samen met coverband MmoozZ verzorgde hij de muzikale omlijsting van de avond. De feestavond maakte
deel uit van het tweedaagse festival met muziek, een goochelaar en de open kampioenschappen eiergooien.
Dj Paul Rabbering is vooral bekend van zijn programma tussen 14.00 en 16.00 uur op radio 3FM. De tent
aan de Jan van Swolgenstraat was de plaats van handelen. Ook dj Tim Little uit Swolgen mocht aan de
knoppen staan. Zondagochtend werd een heilige mis in de feesttent opgedragen met muzikale ondersteuVoor meer foto’s, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
ning van fanfare Vriendenkring.

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

Het is nog steeds kersentijd!

HEERLIJKE ZOETE
KERSEN TE KOOP
Wij hebben vakantie van
maandag 30 juli t/m
dinsdag 14 augustus.
Openingstijden

ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

AUTOBEDRIJF

Wegen
vakanti s
geslote e
van 23 t/n
m
28 juli

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

ramen
wassen

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

4 gemarineerde speklappen
4 hamburgers samen € 5.95
Bij 100 gram Serranoham
100 gram kip kerrie salade Gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Orgelconcert Lottum
Organist Rémy Syrier geeft op zondag 22 juli een orgelconcert in
de kerk in Lottum. Het concert is onderdeel van Orgelfestival Limburg,
dat georganiseerd wordt door Stichting Samenwerkende Orgelvrienden
Limburg (SOL). Binnen de SOL worden deze zomer zeventig orgelconcerten gegeven.
Rémy Syrier uit Maastricht verzorgde al concerten in binnen- en
buitenland en brengt werk van Haydn, Mozart en Beethoven.
Het concert begint om 16.00 uur, entree is vrij. De verrichtingen van
de organist zijn te volgen op een scherm voor in de kerk.
Het complete programma van het orgelfestival Limburg is te vinden op
www.orgelfestivallimburg.nl

www.coppens.keurslager.nl
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America
Ruilbeurs

zo 22 juli 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Griendtsveen
Doedag

za 21 juli 09.30 uur
Organisatie:
Kindervakantiewerk
Locatie: speeltuintje
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Zomerbraderie
do 26 juli 12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

Lottum

Orgelconcert
zo 22 juli 16.00 uur
Locatie: H. Gertrudis-kerk

Melderslo

Optreden Black Jack
za 21 juli 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

Optreden De Paloma’s
zo 22 juli 13.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

Horst

Sevenum

do 19 juli 12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

za 21 juli 17.30 – 22.00 uur en
zo 22 juli 16.30 – 21.00 uur
Organisatie:
Stichting Van Eigen Erf
Locatie: Bergerhof

Zomerbraderie

Dorpsraadvergadering
do 19 juli 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Politiehondenkeuring
za 21 en zo 22 juli 09.00 uur
Organisatie:
PHV De Helper in Nood
Locatie: Dijkerheideweg

Kinderactiviteit
Kleren van de Keizer
wo 25 juli 14.00 – 15.30 uur
Organisatie: toneelvereniging
Poespas
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Boergondisch eten

Fietstocht
Kunst op vakantie
zo 22 juli 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Vereniging
Verblijfsrecreatie
Horst aan de Maas
Locatie: Startpunten
’t Rouweelse Veld en Bergerhof

Tienray

Pelgrimstocht naar
Blitterswijck
do 26 juli 10.15 – 15.00 uur
Locatie: vertrek parochiekerk

Tour doet ook
Horst aan de Maas aan
Een heel bijzondere tourkaravaan trok dinsdag 17 juli door Horst aan de
Maas. 142 mannelijke en vrouwelijke renners doorsneden Horst aan de Maas
tijdens de etappe van Kalkar in Duitsland naar Luik in België.

Acht dagen en 1.217 kilometer
hadden de Deense renners van de
Dini Tour de Paris voor de boeg, toen
zij op vrijdag 13 juli van start gingen
in Middelfart, Denemarken. Verdeeld
over acht teams zijn de renners met
een gemiddelde snelheid van 23 tot 27
kilometer per uur op weg naar Parijs.
Bij het station Horst-Sevenum was door

de organisatie een rust- en lunchplaats
ingericht, waar de renners even op
adem konden komen. Na de rust werd
de tocht van 165 kilometer naar Luik
voortgezet. In tegenstelling tot de Tour
de France kennen de deelnemers van
Tour de Paris geen rustdag. Op vrijdag
20 juli verwachten de renners aan te
komen in Parijs.

Heideroosjes spelen
op Birdman
Tijdens het Birdman Festival, dat op zaterdag 1 september in Horst plaatsvindt, spelen de Heideroosjes hun
laatste festivalshow in de regio. Naast de Horster punkband staan ook Quintino, Lucien Foort, Bassjackers, Def P
en Beatbusters op het podium.
Na een uitstapje naast de ruïne
tijdens Birdman 2011 is de house
dit jaar weer terug te vinden op de
mainstage. Quintino, Lucien Foort,
Bassjackers en Ralvero werden al
eerder bekendgemaakt. De organisatie laat nu weten dat ook Puresang ft.
D.mc, Marc Benjamin, Dani L. Mebius,
en Benny Royal te zien zijn. Daarnaast
zijn Horster dj Kid de Luca en Sam
O’Neall te gast.

Nieuw op Birdman Village is het
livepodium, met onder meer optredens
van Mr. Polska en Def P & Beatbusters.
In het ‘Burgemeester Bootspark’ is
een 90’s area ingedeeld. Hier klinkt de
nostalgische jaren 90-sound van Critical
Mass en Dune.

Ook theaterprogramma
Net als de vorige editie biedt het
festival naast muziek ook een the-

aterprogramma. Jeffrey Spalburg
komt een voorproefje geven van zijn
nieuwste voorstelling Thuus. Ook
Maarten Ebbers zal met zijn tweede
theatervoorstelling het Birdmantheater aandoen. Kunstenaar Rob
Benders verzorgt de aankleding van
het dorp, Kunstbende brengt de Best
Off Tour Camping-editie en er is een
tostibar. Voor meer informatie, kijk op
www.birdmanfestival.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Sevenum

Kerkdiensten
Broekhuizen
zondag

Heilige mis

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

zaterdag

Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
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

Tandarts
Spoedgevallendienst
20 t/m 26 juli
Tandarts Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

09.45

Hegelsom
Horst (Lambertus)

Huisartsenpost

09.45

Grubbenvorst

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

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.30

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

www.julicher-meijer.nl

Melderslo
woensdag

Rozenkrans

17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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
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echtscheiding
alimentatie
omgangsregeling
arbeidsrecht
letselschade
overeenkomstenrecht

Lottum

Verloskundige zorg

Brand, ongeval of misdrijf

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

Kronenberg

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

service 23

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

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
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Hier kan ook uw advertentie staan.
Meer info op onze site.

Volg ons ook op Facebook en Twitter
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