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Zomer in Horst aan de Maas
Aan de Maas bij Broekhuizen was het de afgelopen dagen opvallend druk. De veerponten
maakten extra vaarkilometers en botenliefhebbers tuurden onder een strakblauwe hemel met
hun verrekijkers de rivier af. Ook druk was het aan het strandbad in Kasteelpark Ter Horst, dat
gevuld was met kleurige parasols, opblaasbare krokodillen, zonnebrandcrème, zwembroeken en
vooral veel zonaanbidders. In alle dorpen van Horst aan de Maas waren de terrassen goed
gevuld met dagjesmensen en toeristen.

Ook inwoners van bijvoorbeeld
Sevenum, Lottum en Tienray zochten de
gezelligheid van de plaatselijke horecagelegenheden op. De ijssalons draaiden
overuren en verkoelende drankjes
waren niet aan te slepen. En in menige

Politie en hondenfluisteraar
redden hond
De politie van basiseenheid Horst liet dinsdag 17 juli weten een melding binnen te krijgen van een
Mechelse herder die al langere tijd rondzwierf in de buurt van Melderslo. De hond zorgde voor gevaarlijke
verkeerssituaties.
Omdat de hond op verschillende plekken plots op de weg
opdook, schrokken motorrijders en
automobilisten zich rot van de plots
verschijnende hond. De politie ging
naar de plek, maar het dier liet zich
niet vangen. Ook het gebruik van een
verdovingsgeweer was volgens een
van de agenten geen optie, omdat ze
niet dicht genoeg bij de hond konden
komen. Zij zagen geen andere optie
meer dan om een jager in te zetten.
Een van de agentes kwam echter

met het idee lokale hondenfluisteraar
Harrie Nijssen in te zetten. “Met zijn
slimme trucs lukt het vangen wel en
gaat de hond nog een mooie toekomst
tegemoet”, aldus de politie.

Diervriendelijke val
Harrie plaatste een diervriendelijke val met kippengaas rondom de
slaapplek van de zwerfhond. Hiermee
konden politie en dierenarts de hond
wel vangen. Deze bleek ernstig verwaarloosd.

Na een aantal dagen besloot
de agente die de hondenfluisteraar
ingezet had, de zwerfhond zelf in
huis te nemen. Deze gaat nu door
het leven onder de naam Faith. De
politie Horst heeft het de laatste
tijd trouwens druk met dierenleed.
Op vrijdag 20 juli redden ze nog een
hond uit een auto die in de zon stond.
“Fijn, de hele dag gaan zwemmen en
je hond achterlaten in een hete auto.
Dan breken wij hem open”, aldus de
betrokken agente.

achtertuin steeg de geur van barbecue
op en organiseerden jongeren minivakanties in de vorm van tentpitten.
Eindelijk zomer in Horst aan de Maas
en de vraag die velen zich stellen: blijft
het de komende weken ook zo?
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Discussie over evenementen

Zwarte Cross

Geluidsnorm
Kippenvel in Tuuteriek
zorgt voor einde
Bouwvakfeesten

Het leek wel of heel Hegelsom was uitgelopen om Kristel Peelen en haar vriendin Monique Wijnen donderdagochtend 18 juli uit te zwaaien. De ernstig zieke Kristel werd per helikopter opgehaald om dezelfde dag naar de
Zwarte Cross in Lichtenvoorde te worden gebracht.

Vorige week vrijdag moest een optreden op de Bouwvakfeesten op het
Wilhelminaplein in Horst abrupt gestopt worden, omdat de geluidsnorm
werd overschreden. Volgens een woordvoerder van De Lange kwam de
handhaving controleren en mat om 23.30 uur een gevelbelasting van 82 dB.
Hiermee werd de norm van 80 dB overschreden.
Volgens De Lange kwam het geluid
voornamelijk van het publiek. Nadat
de band moest stoppen maakte de
dj de tijd vol tot 01.00 uur. Vanwege
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de overschrijding van de geluidsnorm
besloot de organisatie om hun tweede
buitenfeest op zaterdag binnen door
te laten gaan. “Vanwege de angst dat
het publiek wederom het volume van
de muziek zou overtreffen, hebben we
eieren voor ons geld gekozen en zijn
we uitgeweken naar de zaal”, aldus de
organisatie.
Café De Lange kreeg voor dit
incident geen boete, omdat de
metingen niet volledig afgerond waren
op het moment dat de band stopte
met spelen. Op hun website geeft de
horecagelegenheid aan dat zij de limiet
van 80 dB niet werkbaar vinden. “De
horeca van Horst is zich hardop aan het
afvragen of het nog wel zin heeft om
outdoor evenementen te organiseren.
Het is verdomd moeilijk om sfeer te
creëren en een geslaagd evenement te
organiseren als we gebonden zijn aan
een limiet van 80 dB.”
Volgens een woordvoerder heeft
de gemeente de plicht om voor zowel
festivalbezoekers als omwonenden het
goede te doen en zijn daarom de decibelafspraken ingesteld en worden deze
gehandhaafd. Burgemeester Kees van
Rooij, als portefeuillehouder openbare
orde, laat weten deze week een overleg te hebben met de horecaondernemers uit het centrum van Horst. Hij wil
dan ook pas na dat overleg reageren.

Kristel en Monique op weg naar de Zwarte Cros in Lichtenvoorde
Ze werd dinsdagochtend 16 juli
persoonlijk door 3FM-dj Giel Beelen
gebeld: Kristel Peelen uit Hegelsom.
Hij verraste haar met een vipbehandeling tijdens het weekend van
de Zwarte Cross. Deze prijs had zij te
danken aan haar vriendin Monique
Wijnen, die met haar inzending voor
de wedstrijd Ode aan Tante Rikie de
meeste indruk had gemaakt. Kristel
is een groot fan van het evenement
en was totaal overdonderd door het
geweldige cadeau. Op donderdagochtend landde in het veld tegenover
haar woning een helikopter, die
Kristel en haar vriendin naar het festi-

valterrein van de Zwarte Cross bracht.
Daar stond een luxe bungalowtent
klaar, waar de beide vriendinnen
gedurende het weekend konden
overnachten.

Meegedaan met
de cross
Tante Rikie was hoogstpersoonlijk meegevlogen naar Hegelsom
om Kristel en Monique op te halen.
De duidelijk nerveuze Kristel had

speciaal voor de organisatie van
de Zwarte Cross Limburgse vlaai
meegenomen. Volgens Kristel was
het weekend van de Zwarte Cross
super. “Ik heb zelfs meegereden met
een crossauto”, vertelt zij. “Jammer
genoeg zijn er alleen maar televisiebeelden dat we heel langzaam door
het parc fermé reden, want tijdens
de cross zelf ging het ontzettend
hard. Ik heb trouwens erg veel leuke
reacties gehad en het was een onvergetelijk leuk weekend.”
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Hennepkwekerij
per toeval ontdekt
De politie heeft maandagmiddag 23 juli per toeval een professionele
hennepkwekerij ontdekt aan de Van Vlattenstraat in Sevenum. De
basiseenheid van politie Horst was op het terrein aanwezig voor een
milieucontrole en nam daar een gezoem waar.
Het gezoem bleek uit een ruimte
te komen waar een hennepkwekerij
was ingericht. De politie trof daar
ongeveer 190 planten, diverse lampen, filters en andere professionele
apparatuur aan in een schuur.
De 27-jarige eigenaar van de
schuur was aanwezig en is ter plaatse
aangehouden. De planten en appara-

tuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De politie stelt verder
onderzoek in. Hierin wordt onder
andere een inventarisatie gemaakt,
wordt onderzocht of de stroom
illegaal wordt afgetapt en wordt de
verdachte verhoord. Op basis van dit
onderzoek bepaalt justitie of en wanneer de man in vrijheid wordt gesteld.

nieuws 03

26
07

Twee jaar na de valstorm
Een donkere wolkenlucht met een dreigende lading doemde in de middag van woensdag 14 juli 2010 op aan de
horizon van Noord-Limburg. In een mum van tijd stak een enorme wind op en kwam de regen met bakken uit de
hemel. Het droge zand op akkers veranderde in een grote horizontale rookkolom. Even leek het er op dat de hel
losbarstte boven Horst aan de Maas. De gevolgen van deze kortstondige geweldsuitbarsting van Moeder Natuur
waren enorm.

BBQ?

Met uienkruier
natuurlijk
HORST • GRUBBENVORST

Daken werden van gebouwen
gerukt. Eeuwenoude eiken werden
geveld en knapten als luciferstokjes.
Complete schuren stortten finaal in.
De valwind, die op de bewuste woensdag over Horst aan de Maas raasde, liet
een spoor van vernieling na. Direct nadat
de storm geluwd was, gingen inwoners
van Horst aan de Maas de straat op om
de schade op te nemen. Ondanks dat er
geen slachtoffers waren gevallen, zat
de schrik er goed in. Nu, twee jaar later,
zijn op sommige plekken in Horst aan de
Maas de gevolgen nog te zien. In Lottum
en Meerlo rusten op de overblijfselen
van schuren twee omgewaaide bomen
als stille getuigen van het noodweer.

gebeurtenis. De bewoner van het huis
erlangs, die niet met naam genoemd
wil worden, vertelt: “Het was rond
etenstijd toen we een enorm kabaal
hoorden. Toen ik buiten kwam, was de
hele schuur naast het huis verdwenen.
Het puin lag tot aan de overkant van
de Stationsstraat. Het leek er op dat de
schuur van de grond getild was en vervolgens een kwartslag was gedraaid.
En niet alleen de schuur ging verloren,
ook drie van de auto´s die er in en bij
stonden raakten total loss. Ik denk er
liever niet meer aan terug, maar ben
er verder vrij nuchter onder gebleven.”
Inmiddels is de schuur weer helemaal
in de oude stijl opgebouwd.

Drie valwinden

Acht minuten

Rond Hegelsom was de materiële
schade het grootst. Aan de Stationsstraat werd een complete schuur
verwoest. Volgens een deskundige
kwamen op die plek drie valwinden
bij elkaar. Een hoogst uitzonderlijke

Piet en Marie-Louise van Rens
vertelden in HALLO al eerder over de
gebeurtenissen direct na de storm. “Het
duurde maar acht minuten”, vertelt
Piet. “Maar de schade die wij hadden
was enorm. Een groot deel van de dak-

pannen op onze boerderij is verloren
gegaan. De periode die na deze storm
volgde, zal ik nooit meer vergeten en
was een van de meest indrukwekkende
uit mijn leven. Hoewel de financiële
afwikkeling met de verzekering prima
is verlopen waren het vijf hectische
maanden. Een week voor Kerstmis
gingen de laatste pannen het dak op
en was de klus geklaard. Het voordeel
was, dat ik zelf een deel van de herstelwerkzaamheden heb kunnen uitvoeren.
Met het geld dat daarmee uitgespaard
werd, hebben we de isolatie van het
dak kunnen bekostigen. Ik was heel blij
dat de verzekeraar hiermee ingestemd
had.” Marie-Louise: “Af en toe vind ik
rond het huis nog brokstukjes van dakpannen en stukjes eterniet, die van het
huis van de overburen afkwamen. ´t Is
niet dat ik er wakker van lig, maar als
het hard waait of onweert, denk ik er
toch weer even aan terug. Ik ben allang
blij dat iedereen er zonder kleerscheuren vanaf is gekomen.”

DE TWOPETJES Hondenfluisteraar

Voor een
‘werelds’ cadeau
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Rozenlied Eternity
Rozenkoningin Joya Hanegraaf uit Lottum presenteerde woensdag 25 juli in de entreehal van Veiling Rhein-Maas
het Rozenlied ‘Eternity’. Geflankeerd door vijf rosalotjes bracht zij het lied, geschreven door Frank Schrijen en
gearrangeerd door Herman Lamers live ten gehore.

Gebiedsontzegging

Lottumer opgepakt
voor dronkenschap
Een 19-jarige jongen uit Lottum werd zaterdagnacht 21 juli door de
politie geholpen, nadat hij dronken op straat in slaap was gevallen. De
politie werd echter niet erg vriendelijk ontvangen, wat resulteerde in een
gebiedsontzegging voor de jongen.
De politie kreeg een melding
dat een man tussen twee geparkeerde auto’s in het uitgaansgebied
van Panningen lag te slapen. Zij
probeerden hem wakker te maken,
maar toen de agenten de dronken
jongeman weer enigszins bij kennis hadden gebracht, begon hij de

agenten te beledigen. De agenten
hielden de man aan op basis van
die belediging. Daarnaast werd hem
medische hulp geboden omdat dat als
gevolg van zijn dronkenschap nodig
bleek te zijn.
De Lottumer kreeg een gebiedsontzegging.

Garagebox Loevestraat

De medewerkers van Veiling
Rhein-Maas keken blij verrast toen
Rozenkoningin Joya Hanegraaf woensdagochtend het rozenlied Eternity
begon te zingen in de hal van het
veilinggebouw. Het gebeurt dan ook
niet elke dag dat een koningin in een
prachtige rode jurk je toezingt, terwijl
je op weg bent naar je werkplek.

Rozenkoningin Joya zong in het Engels,
Nederlands, Duits en Lottums over de
roos.
De presentatie van het lied stond
in het kader van het aanstaande
Rozenfestival in Lottum, waarvan
Veiling Rhein-Maas hoofdleverancier
is. Tijdens de presentatie van het lied
deelde een rozenmeisje witte rozen

uit aan de toehoorders, zodat zij hun
werkplek konden opfleuren op deze
zomerse dag. Joya zingt het Rozenlied
uiteraard ook tijdens het tweejaarlijkse Rozenfestival, dat plaatsvindt
van vrijdag 10 tot en met maandag
13 augustus in Lottum.
Het lied Eternity is gratis te downloaden via www.rozenfestival.nl

Situatie postbezorgers
iets verbeterd
In december 2011 berichtte HALLO over de verslechterde werksituatie
van postbezorgers in Horst. Zij moesten vanuit een onverwarmde en slecht
verlichtte garagebox in de Loevestraat de post bezorgen. De situatie heeft
zelfs geleid tot vragen in de raadsvergadering. Onze verslaggever nam
opnieuw een kijkje bij de garagebox.

“Het is wel verbeterd maar het
blijft een waardeloze situatie”, vertelt
een bezorger, die anoniem wenst te
blijven. De verbetering betreft de plaatsing van rekken waar de bezorgers hun
fietstassen op kunnen plaatsen.

Een bureautje
geplaatst
“Op drukke dagen hebben we tot
drie bezorgrondes per dag. Dan is het
prettig als je tevoren de tassen kunt
sorteren en klaar kunt zetten. Voorheen
was dat vrijwel onmogelijk omdat
de ruimte helemaal gevuld was met
rolcontainers. Dan kon je letterlijk op
straat je post uitsorteren.” In de ruimte
is verder een bureautje geplaatst en
een lamp aangebracht. “De verlichting
is echter nog steeds belabberd. En het
zou prettig zijn als er een kacheltje

werd geplaatst voor de koudere
periode.”

Kacheltje
zou prettig zijn
Het bericht van december 2011
over de situatie van de postbezorgers in
Horst heeft geleid tot raadsvragen van
de SP-fractie. In een reactie zegt vervangend fractievoorzitter Anthony van
Baal eerst af te wachten wat PostNL
intern met deze situatie gaat doen.
“Het onderwerp garageboxen staat op
de agenda van de volgende vergadering van de ondernemersraad van
PostNL. Mocht er vervolgens verbetering in de situatie komen, die wij voor
de bezorgers niet goed genoeg achten,
dan onderneemt de SP alsnog actie.”
PostNL zelf heeft nog niet gereageerd
op vragen van HALLO.
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Spreeuwen vernielen
massaal bessenoogst

Social Media Stress

Grote groepen van duizenden spreeuwen hebben in de regio massaal schade aangericht aan de bessenoogst.
Volgens teler Theo Douven gaat er zo’n 20 tot 30 procent van de oogst verloren.

Heb ik nog
vrienden?
Uit een recent onderzoek van de Nationale Academie voor Media en
Maatschappij blijkt dat jongeren tussen de 13 en 18 jaar lijden aan een
serieuze vorm van Social Media Stress (SMS). Dit wil zeggen dat jongeren
niet zelfstandig kunnen stoppen met het gebruik van sociale media,
omdat ze bang zijn om buiten de groep te vallen. HALLO vroeg zich af hoe
de jongeren daar zelf over denken.
Danny van den Berghe (18)
uit America weet wel wat er met
Social Media Stress bedoeld wordt.
“Ik moet eerlijk zeggen dat ik er de
afgelopen jaren wel eens last van
had. Dat was vooral toen ik op het
Dendron College zat. Ik had toen
veel bekenden uit verschillende
schooljaren en had het altijd heel
druk op Hyves en Msn. Mijn school
ging er zelfs onder lijden. Ik koos
actief zijn op sociale media boven
mijn leer- en maakwerk”, vertelt hij.

Mijn school ging er
onder lijden
Spreeuwen die gevangen zijn in een van de kooien
Verschillende bedrijven in de regio
hebben een vergunning om de spreeuwen te vangen en te verplaatsen. Het
bedrijf van Theo Douven deed mee aan
een proef waarmee de schade aan de
oogst beperkt wordt door de spreeuwen te vangen. “In vangkooien worden
de spreeuwen gelokt met lokvogels
en voer. Daarna worden ze uitgezet
in de natuur en zoeken de vogels hun
weg verder naar het zuiden. De vogels
worden geringd en zijn later vaak terug
te vinden in de Eiffel en de Belgische

Ardennen. Het is niet de makkelijkste
methode, maar wel effectief.”
De afvangmethode blijkt de schade
te beperken en is daarbij ook nog zeer
diervriendelijk. Het afvangen is dan
ook niet het probleem. Volgens teler
Leon Driessen worden de vergunningen om de spreeuwen te mogen
vangen, te laat afgegeven: “Naar mijn
mening krijgen we weinig medewerking van de overheid. De spreeuw is
een beschermde diersoort, waardoor
we deze vergunningen nodig heb-

ben om ze te vangen. Daarbij helpt
het afvangen niet als we ze alleen op
eigen perceel mogen vangen. Om de
spreeuwen te vangen moet je lokmateriaal inzetten en dat zou je dan op
je eigen perceel moeten plaatsen, dat
schiet niet op. Voor ons is de schade
nu zo’n 150.000 tot 200.000 euro. Een
alternatief? Dezelfde methode in een
eerder stadium en op plaatsen waar de
spreeuwen huisvesten, niet op eigen
perceel.”
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“Gelukkig heb ik mij daar sinds
een aantal maanden wel overheen
kunnen zetten. Ik heb het drukker gekregen met andere dingen
waardoor ik niet meer altijd tijd heb
voor sociale media. Dat brengt veel
meer rust.”
Céline Vullings (16) uit Sevenum
zegt geen last te hebben van SMS.
“Ik kijk niet eens elke dag op mijn
sociale media-accounts. Dat vind
ik een beetje overdreven. Ik kijk er
gewoon naar als ik me bijvoorbeeld
verveel, maar dat is niet zo vaak.”
Ze vindt het triest als mensen geen
dag zonder kunnen. “Het is best wel
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erg als je je leven laat leiden door
sociale media, toch?”

Niet zelfstandig
kunnen stoppen
Karlijn Kleuskens (13) uit Horst
kent het fenomeen SMS ook.
“Ik weet wel wat er mee bedoeld
wordt. Ik kijk steeds vaker op de laptop om nog even Twitter te checken.
Ik wil dan even kijken wat anderen
bijvoorbeeld zeggen.” Ze denkt dat
ze er vanaf kan komen als anderen
ook minder gebruik gaan maken van
sociale media, maar of dat tijdperk
ooit aanbreekt, kan ze zich niet
indenken.

Angst om dingen
te missen
Liesbeth Hop, directeur van de
Nationale Academie voor Media
en Maatschappij denkt dat sociale
media een enorme druk kunnen veroorzaken bij jongeren. “Wij hebben
ons verdiept in de manier waarop
jongeren met sociale media omgaan.
Daaruit bleek dat vooral de angst om
dingen te missen en buitengesloten
te raken een rol speelt bij jongeren
met Social Media Stress.”
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Met grote verslagenheid namen wij kennis dat,
na een langdurige ziekte, is overleden onze vriend

Jan Raassens
Jan was vanaf het begin lid van onze vereniging en
onlangs jubilaris in het teken van ons 50-jarig bestaan.
We wensen Riek en de familie veel sterkte toe
om dit groot verlies te kunnen dragen.
Bestuur en leden
Vriendenclub ov Concordia’62

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

Sleutelbos gevonden op de Langstraat
in Hegelsom (verloren door jongeman
op fiets). Tel. 06 21 93 70 33.

Caravanstalling Castenray. Afgesloten
en goed geventileerde stalling.
Stroomvoorzieningen aanwezig.
Tel. 06 14 27 35 19/06 10 64 02 23.

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.

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

Gezocht! Gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden,
die graag vanuit huis willen werken.
Voor groenteplanten, winterpreiplan- Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
ten, aardbeienplanten, klein fruit en of 06 27 02 17 83.
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
Te huur opslag- en werkruimte
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
in Melderslo. Afmetingen 2 x 170m2,
heftruck en chauffeur aanwezig, ruimte
Het boek ‘Horst ondergronds’ is
is vorstvrij, buitenterrein verhard.
ook verkrijgbaar bij boekhandel
Tel. 0478 69 80 55.
Bruna Kerkstraat Horst, alsmede het
Peelmuseum America.
Te koop blauwe bessen.
Fietsreparatie
Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
Tel. 077 398 62 49/06 58 86 32 52.
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Tijdelijke woonruimte te huur in het
Dms-service voor al uw caravan- en
buitengebied van America, voormalige
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18, tuinderswoning met grote tuin,
volledig gemeubileerd. Voor mensen
Lottum. 06 48 96 47 25.
die van rust/natuur houden, flexibel
Verhuizen of zolder opgeruimd, en hebt zijn, niet roken en geen huisdieren.
u nog bruikbare rommelmarktspullen
06 15 33 01 23.
of materialen? Wij komen ze gratis
ophalen. Tel 06 41 68 68 70.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’.
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum, Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven
077 467 38 94.
en meteen de kosten voldoen.
Bronboringen, pompen beregeningsVakantie. Trakteer jezelf op een
installaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
ontspannende massage.
Mayke 077 398 61 14.
Gratis af te halen mijn grijs gestreepte
kater i.v.m. verhuizing. Hij heet
Goedkoop dvd’s mee op vakantie.
Kruumel. Tel. 077 398 82 70.
Wij ruimen nu ex-verhuur dvd’s op:
Schilder en Stucwerk
5 stuks voor € 12,50 of 10 stuks
Gevelcoating H. vd Pasch
voor € 20. Op=op! Wij hebben ook
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
voordelige huurpakketten voor
06 22 67 65 05
langere perioden. Ster Videotheek
www.horstverhuur.nl
Horst, Venloseweg 2, Horst.
party – attractie – tentverhuur
077 398 78 55.
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Huurwoning gezocht in Horst.
Voorkeur minimaal 2 slaapkamers.
Op korte termijn te aanvaarden.
Telefoonnummer: 06 43 78 30 32.

Grafmonumenten
en restauratie

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

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden

Agrikunst in Meerlo’s korenveld
Een oplettende lezer attendeerde ons op een paar vogelverschrikkers in een korenveld in Meerlo.
“Uit artistiek oogpunt eigenlijk wel heel interessante objecten, vond ik”, laat de lezer ons weten. “Het
verschijnsel vogelverschrikker is heel herkenbaar voor met name de oudere generatie, maar het is
vooral leuk als voorbeeld hoe je met een minimum aan middelen toch een heel expressief kunstwerk kunt maken.”

Welkom lieve

Gus

Geboren 21 juli 2012
Zoon en broertje van
Danny, Monique en Daan
Cleven
Swolgenseweg 4A
5871 AL Broekhuizenvorst

Te koop op de Kronenberg.
Electrisch zonnescherm. Uitval: 1.80 m
breedte: 3.00 m. Kleur doek: groen/wit
gestreept. Zelf demonteren.
Prijs: 100 euro Tel. 06 51 61 85 07.

Geboren

Yaron

23 juli 2012
Zoontje van Yvonne Besouw
Kleinzoon van
Ton en Angela Besouw-Achten
Meerlosebaan 1
5971 NW Grubbenvorst

Gevonden bij zwembad in Horst,
paarse fietstas. Tel. 077 398 33 19.

TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

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

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

Kinderdagverblijf

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

VW Touran benzine/aardgas. Groen,
goedkoop en milieuvriendelijk rijden
in luxe gezinswagen, dakvenster,
airco, cruise control, in nieuwstaat.
Aardgastankstation bij Vissers/Horst.
105000km. € 13.500. tel. 06 19 31 87
22 (wegens prive).

Eind september starten onze
maandelijkse cursussen schilderen
en tweemaandelijkse cursussen
vegetatiefvormgeven. Opgave en
info www.valise.nl of tel 06 12 69 79 35.
Team Valise Atelier & Natuur.
Woonruimte gezocht. Wie helpt mij
aan een huurwoning met 3 slaapkamers in Horst, Melderslo, Meterik of
Sevenum? Aanvaarding zo snel mogelijk. Tel.nr. 06 35 11 17 27.
Bij voorbaat dank!

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

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

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.

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.

Paul van Rengs, directeur van LinQ-events

T.k. caravan zgan, incl.
vt in prfct. st.
Nog niet zo gek lang geleden had ik het met een paar vrienden over de ‘festivalcaravan’ die enkele kameraden
van ons ooit gehad hebben. Een bolletje, bouwjaar (ik gok) eind jaren 60, volledig voorzien van een felle artistieke
beschildering, gemaakt door cliënten van Oet de Verf in Panningen. De sleurhut heeft jarenlang dienst gedaan als
uitvalsbasis voor een kleine groep fervente festivalgangers in wisselende samenstelling. In het huisje op wielen
was een collectie van plattegronden, polsbandjes, toegangsbewijzen en andere festivalgadgets te vinden. Een
verzameling waaraan je de levensloop van de laatste jaren van deze caravan tot in detail uit af kon lezen. Helaas…
de caravan is in de loop van de jaren zo uitgeleefd dat we er vorig jaar in stilte afscheid van hebben genomen.
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VAKANTIE
Ondanks de drukte die het festivalseizoen voor mij met zich meebrengt
en de spaarzame vrije tijd die ik allereerst natuurlijk met mijn vrouw Angèla
en mijn zoon Ties door wil brengen,
is het bezoeken van tenminste één
festival per jaar toch wel een streven.
Gewoon, even de boel de boel laten en
lekker genieten met de mannen van
alles dat een festival te bieden heeft.
Afgelopen voorjaar zijn we daarom op
zoek gegaan naar een alternatief.

Blikvanger op wielen
Voor ik het wist hadden we ‘m op
de stoep staan: een De Reu-caravan,
authentiek Belgisch vakmanschap,
ofwel een blik(vanger) op wielen. Een
van mijn vrienden had zijn ervaren handelaarsoog laten vallen op een caravan
die nog maar enkele dagen op het
wereldwijde web aangeboden werd.
Voor een schijntje, bijna onwaarschijnlijk. Snel handelen heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt en voor slechts
75 eurootjes hebben we onze nieuwe
festivalaccommodatie inclusief originele
voortent en authentieke gordijntjes op

de kop getikt. Met wat inspanning hebben we de caravan gemoderniseerd en
inmiddels ligt er een mooi parketvloertje in. Makkelijk in onderhoud en het
ziet er ook nog eens spik en span uit!
Enig speurwerk op internet heeft
mij inmiddels geleerd dat er zowaar
een De Reu-caravan Club Nederland/
België bestaat. Mondje dicht, want als
dit uit zou lekken binnen de vriendengroep, zouden we voortaan ook
jaarlijks tijdens een heus zomerkamp
aansluiting moeten zoeken bij deze
clubfanatici, die het voeren van het
merk De Reu tot heuse geloofsovertuiging hebben verheven.

Slecht-weer-verzekering
Ons pas verworven stukje Belgisch
vakmanschap heeft zijn vuurdoop
gekend bij het Zwarte Cross Festival.
En we hebben nog een verrassing
in petto voor onze Festihut. Later
dit seizoen keren we terug naar zijn
Belgische roots want ook Pukkelpop
kan op onze komst rekenen. Misschien
toch nog even een slecht-weerverzekering afsluiten.

BUDGETBARBECUE!

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

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 naartoe?

Luka (2) gaat samen met Manda
(33), Boy (62) en Riet (62) Jacobs uit
Sevenum haar eerste treinreis meemaken. Ze gaat met haar moeder, opa
en oma naar Eindhoven toe. “Het gaat
vandaag vooral om het feit dat het
haar eerste treinreis is”, legt oma Riet
uit. Luka is het eerste kleinkind dat
samen met opa en oma de trein in
neemt. “We hebben voor Eindhoven
gekozen omdat we al vaker met de
auto in Venlo zijn geweest. Dat is
al een bekende omgeving”, vertelt

Manda. “We gaan vandaag gezellig
koffiedrinken, shoppen en een hapje
eten in Eindhoven”, zegt ze enthousiast. “Opa en oma Verschuren passen
vandaag op mijn zoon Rik van vier
maanden. Zij passen altijd met veel
plezier op. En dat is natuurlijk heel lief,
want zo konden wij onbezorgd naar
Eindhoven om te shoppen en koffie te
drinken.”
Luka houdt ondertussen haar
eigen treinkaartje al vast. “De conducteur komt dadelijk jouw kaartje

ook stempelen”, legt Manda aan de
jongedame uit. Luka houdt het kaartje
stevig vast. “We blijven in Eindhoven
zolang zij het volhoudt”, licht oma
Riet toe. “Het is een hele ervaring
voor Luka. Samen met mama, opa en
oma in de grote gele trein”, vertelt
Manda. In de verte komt de trein
al aanrijden. Voorzichtig loopt Luka
aan de hand van opa dichter naar
het spoor toe, klaar voor haar eerste
treinreis. Vandaag zal Luka niet snel
vergeten.

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen
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Zomerinterview

Laetitia, Jan en Aagje
Devriendt en Angelina
van Oudendycke

VAKANTIE
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker
van Horst aan de Maas. Deze week: Laetitia (17), Aagje (14) en Jan (40)
Devriendt en Angelina van Oudendycke (41) uit België. Ze verblijven met
hun gezin op Center Parcs De Limburgse Peel in America.
“We zijn hier in deze regio al voor
de tweede keer. We vinden het hier erg
mooi, schoon en groen. Fijn om lekker
te fietsen”, vertelt Jan. “De fietsroutes
zijn hier echt heel goed uitgestippeld
en fietspaden zoals ze die hier kennen,
hebben we bij ons thuis niet. Alles is zo
makkelijk te vinden”, vertelt Laetitia.
Twee jaar geleden was het gezin
ook op vakantie in Noord-Limburg.
“Toen we hier twee jaar geleden waren
mochten we niet in de bossen komen
wegens bosbranden”, vertelt Angelina.
“Nu hebben we het weer gewoon
opnieuw geprobeerd en met succes.
Alles is hier zo natuurrijk. We hebben
deze vakantie helemaal niets gepland.
We kijken gewoon wat er in de omgeving te doen is en daar gaan we dan op
af”, vertelt Angelina.
“We willen nog een keer met het
gezin wat gaan doen, maar weten nog

niet wat het wordt. We gaan misschien
ook naar Toverland en Aardbeienland,
maar dat weten we nog niet zeker”,
zegt Angelina. De meiden staan te
springen om naar Toverland te gaan.
“Het lijkt ons echt een leuk park. We
willen daar supergraag heen.”
“We willen vooral genieten met z’n
allen.” Op de vraag of ze de Floriade
al hebben bezocht, is het gezin heel
duidelijk. “Nee, wat is dat eigenlijk?”
De Belgen blijken nog nooit van de
wereldtuinbouwexpositie gehoord te
hebben. Wel reageren ze na enige
uitleg enthousiast. “Daar brengen we,
als we er nog tijd voor hebben deze
week nog wel een bezoek aan, maar
eerst naar Toverland, want dat hebben
we de meiden al beloofd.” Laetitia,
Aagje, Jan en Angelina verblijven nog
en paar dagen in America en gaan dan
weer terug naar België.

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

PLUK, LEER EN GENIET

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

Bij inlevering van deze coupon
krijgt u een glas pure blauwe
bessen sap voor

i.p.v. € 1.85 (Max. 4 personen)*
* actie geldig van 28 juli tot 4 augustus 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

Touringcarchauffeur
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 volgt zes weken lang mensen in Horst aan de Maas, die een
typisch ‘zomers’ vakantieberoep uitoefenen.

Met de bus een reis maken. Wie
heeft het niet gedaan? Het jaarlijkse
schoolreisje, een dagtripje naar
Rotterdam of Keulen of een lange
reis naar Torremolinos, het geeft veel
mensen een vakantiegevoel. “En dat
levert altijd een bus vol blije mensen
op”, vertelt Roland van Helden uit
Horst. Hij is touringcarchauffeur en
geniet daar met volle teugen van.
“Ik begin elke reis, kort of lang, met
een welkomstwoord. Dan weten de
passagiers wie ik ben en ik krijg een
indruk van de sfeer in de bus. En die
is vrijwel altijd goed te noemen. Ik
vind het welzijn van de passagier erg
belangrijk en geef altijd uitleg over de
reis en de veiligheidsvoorzieningen
aan boord van de bus.” Voor langere
reizen treft Roland thuis al de
nodige voorbereidingen. “Als ik een
vakantiereis naar Oostenrijk of Spanje
maak, bestudeer ik tevoren uitvoerig
de landkaarten, die ik altijd bij mij heb.
Ik vertrouw niet blindelings op het

navigatiesysteem. Mocht dat namelijk
uitvallen of niet goed functioneren,
dan wil ik toch de mensen rechtstreeks
van A naar B kunnen brengen. Alles
wat ik als chauffeur doe staat in het
teken van een veilige en comfortabele
busreis voor de passagiers. De bussen,
waar wij mee rijden worden prima
onderhouden. Ik heb nog nooit langs
de kant van de weg gestaan.”

ondergetekende, zat te baden in het
zweet. Niet prettig, dus. Toen enkele
leden van het gezelschap mij vroegen
of ik meeging naar de feestavond, heb
ik nee moeten zeggen. Ik wilde per
se de airco repareren. En de volgende
morgen was dat gelukt. Op de terugreis
kreeg ik als dank spontaan een cadeau
van het gezelschap. Een lederhose in de
vorm van een zwembroek. Aangezien
ik zelf op vakantie zou gaan, moest ik
beloven een foto te sturen, waarbij ik
de lederhosezwembroek aan had. Dat
heb ik uiteraard gedaan”, zegt Roland
lachend.
Het grootste compliment dat de
passagiers aan Roland kunnen geven
is slapen tijdens de reis. “Dan weet
ik dat de mensen zich op hun gemak
voelen en er is niets belangrijkers voor
hen dan volledig kunnen vertrouwen
op de chauffeur. Overigens rijd ik het
liefst ´s nachts. Dan is het een stuk
rustiger op de weg en kan ik lekker
doorrijden.”

Lederhosezwembroek
In de jaren dat Roland chauffeur
is, heeft hij heel verschillende
gezelschappen van en naar hun
vakantieadres gebracht. “Ik heb een
heel afwisselende baan. De ene
week doe ik dagtrips, de andere
week een reisje naar Italië. Een van
mijn favoriete reizen is die voor de
Oostenrijkse Spekbaron. Zij organiseren
muziekreizen. Onlangs nog ben ik met
zo´n gezelschap op reis geweest. Het
was snikheet en de airco van de bus
deed het niet meer. Iedereen, inclusief
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VAKANTIE

HALLO op vakantie
Stan Nefkens uit Horst brengt elke week trouw de HALLO rond.
De bezorger is zo trouw, dat hij het nieuwsblad zelfs op vakantie
niet kan missen. Hij is met zijn familie op vakantie in de Ardèche in
Frankrijk. Tijdens een dagje zwemmen bij de Pont D’Arc pakte hij
de HALLO er weer even bij. Fijne vakantie!

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.

Olga Elemans-Meijer
Ze woonde op diverse plaatsen in de wereld en heeft uiteindelijk haar
plekje gevonden in een stacaravan in Horst. De goedlachse Olga ElemansMeijer (71) wordt deze week geplukt.

Koken met

en werkte als plaatwerker in Canada.
Na zeven maanden zijn we in Amerika
getrouwd.” Olga en Jeff bleven niet in
Canada en gingen samen terug naar
Nederland. “We streken neer in Nijkerk
en Jeff ging weer aan de slag als plaatwerker, terwijl ik het huishouden voor
mijn rekening nam. We kregen drie kinderen, twee dochters en een zoon. Op
een gegeven moment zijn we verhuisd
naar Nijkerkerveen, waar Jeff zijn eigen
plaatwerkerij was gestart.”

Om de koude en natte winters
in Nederland te ontlopen, besloten
Olga en Jeff te gaan overwinteren in
Spanje. “We hebben de huur van ons
huis opgezegd, toen er een nieuwe
wet werd aangenomen, waarin is
vastgelegd dat je gedurende een
deel van een jaar op het erf van je
kinderen mag wonen. Vervolgens zijn
wij in een caravan in de achtertuin
van onze dochter gaan wonen. De
ene helft van het jaar bivakkeren we
daar en met heel veel plezier. We
hebben alle comfort en ruimte en
niet heel onbelangrijk een heleboel
vrijheid. De andere helft van het
jaar, zeg maar van oktober tot april
zitten wij in Spanje. Dan laden we de
auto vol met ingevroren, zelf gefokte
kalkoen en een koffiezetapparaat met
voldoende koffiepads om het half
jaar te overbruggen. Tja, we blijven
Nederlanders, hè”, lacht Olga. Soms
levert de vakantie in Benidorm leuke
contacten op.

Naar Zuid-Afrika en
terug
Gezondheidsproblemen gooiden
echter roet in het eten. “Jeff werd
afgekeurd en moest de zaak verkopen.
Op dat moment stelden wij onszelf de
vraag: waar gaan we nu naar toe? We
zijn toen rond gaan rijden in Limburg
en vonden een mooie bungalow aan
de Venrayseweg. Onze oudste dochter
trouwde met een jongen uit Tienray
en emigreerde naar Zuid-Afrika. Toen
daar ons eerste kleinkind werd geboren
togen wij naar Zuid-Afrika en werden
we verliefd op het land. We verkochten onze bungalow in Horst aan onze
jongste dochter en zijn vervolgens
vijf jaar in Zuid-Afrika gaan wonen.”
Jeffs problemen met het hart noopte
de familie Elemans om weer terug te
keren naar Nederland. “Geheel toevallig konden wij in Horst een huis huren
recht tegenover onze oude bungalow,
waar onze dochter nog woonde”,
vervolgt Olga. “Daar is Jeff begonnen
met het kweken van blauwe bessen en
heb ik het racket opgepakt en ben gaan
tennissen. Dat doe ik tegenwoordig niet
meer.”

Randy

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

Mosterdbrood
voor 4 personen

Altijd op vakantie
“Vorig jaar mochten wij op vier
hondjes van een Engels-Nederlands
echtpaar passen. We verbleven de
zes maanden in hun ongekend luxe
villa in Hollywoodstijl. Toen wij na die
overwintering terugkwamen in onze
eigen, vertrouwde caravan, vond ik dat
eigenlijk net zo heerlijk. Het wonen
en leven in Horst bevalt mij prima.
Elke dinsdag ga ik naar de weekmarkt
in Horst en elke maandagmiddag
dansen in Castenray. Maar reizen is
toch wel mijn grootste hobby en wat
dat betreft ben ik een echte bofkont,
want welbeschouwd ben ik altijd op
vakantie.”

Benodigdheden:

van
huis
uit

• 1 kilo bloem
Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

• 5 deciliter melk
• 90 gram gist
• 120 gram mosterd
• 15 gram zout

Eet u smakelijk!

Randy

school ben ik in het ziekenhuis gaan
werken, waar ik begon in de keuken en
mij opwerkte tot hulp in de verpleging. Op een dag liep ik een leuke
Nederlandse man tegen het lijf, Jeff
Elemans. Hij was als 22-jarige vanuit
Nederland de wijde wereld ingetrokken

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
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Voor 9
€8,9

Geldig op vrijdag 27 en zaterdag 28 juli 2012

Bereiding:
• Doe de melk in een pan en
verwarm deze tot 40 graden
celsius;
• doe de rest van de producten in
een planeetmenger (behalve het
zout);
• meng het met de lauwwarme
melk;
• voeg, zodra er een mooie deegbal
ontstaat, het zout toe;
• maak er een mooie bal van en
laat het rijzen, tot de massa zich
verdubbeld heeft;
• maak nu mooie ballen (opbollen)
van ongeveer 300 á 400 gram;
• laat deze weer rijzen en bak ze
dan in 17 minuten af op 170
graden.

“Mijn geboorteplaats is Eindhoven
en nadat mijn ouders met hun gezin in
diverse plaatsen in Nederland hebben gewoond, zijn ze naar Canada
vertrokken”, vertelt Olga. “Daar ben
ik opgegroeid in Medicine Hat in de
provincie Alberta. Na mijn middelbare

Warsteiner, Alfa of Gulpener

krat 24 flesjes a 0.3L
€ 12,29

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

www.ah.nl/bonus
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sport 11

Liesbeth doet alles voor sporten in
de gemeente
Liesbeth Houwen (28) woont samen met haar vriend in Venlo. Ze is werkzaam als sportconsulente in Horst.
HALLO vroeg zich af wat zij voor de sportende inwoners van Horst aan de Maas betekent.

charme. De een is meer prestatiegericht dan de ander, maar een ding
hebben ze met elkaar gemeen: ze
verenigen mensen om samen hun
sport en hun passie te delen en daar
gaat het om.”

Het kan niet altijd
feest zijn
Het leukste aan haar baan vindt ze
dat ze vaak mag werken met vrijwilligers die tijd vrij maken voor hun
sportieve passie. “Het zijn de mensen
die zorgen dat iedereen kan sporten.”
Minder leuk aan haar werk vindt ze de
bezuinigingen die doorgevoerd moeten
worden. “Soms worden er goed overwogen beslissingen genomen door de
gemeente die minder leuk zijn voor
de sportverenigingen. Dat is natuurlijk
minder leuk, maar het kan niet altijd
feest zijn.”

Laten zien dat sport
leuk is
Over haar passie voor sport is ze
heel duidelijk. “Het is denk ik gewoon
Liesbeth helpt namens Gemeente
Horst aan de Maas verschillende
sportverenigingen met allerlei zaken.
“Verenigingen kunnen bij mij terecht
voor het ondersteunen van trainers en
vrijwilligers, advies in het organiseren
van evenementen, ondersteuning bij
ledenwerving en bestuurlijke vragen.
Ik probeer altijd de juiste oplossingen
te vinden.”

Ze organiseert met twee vrijwilligers de sportmarkt op 16 september.
Daar kunnen alle sportaanbieders
binnen de gemeente zich presenteren
aan de inwoners. Haar ideeën voor
evenementen haalt Liesbeth overal
vandaan. “Ik praat met verschillende
mensen en vraag wat hen bezighoudt
en hoe ze over sporten denken. Ook
werk ik samen met mijn collega’s

uit de regio en lees ik vakbladen van
Nederlandse sportbonden. Zo bedenk
ik altijd wel wat nieuws.”
Liesbeth vond sporten van kinds
af aan al leuk. “Mijn motivatie om
te gaan werken als sportconsulente
is begonnen met mijn passie voor
sport. Ik ben er gek op”, vertelt ze
enthousiast. “Alle sportverenigingen hebben hun eigen identiteit en

Sport- en speldagen
Kinderen van 5 tot en met 7 jaar uit Horst aan de Maas kunnen donderdag 9 en vrijdag 10 augustus meedoen
aan de sport- en speldagen op sportpark De Vonckel in Meterik. Verschillende activiteiten zoals een stormbaan en
buikschuiven, maar ook volley, voetbal en korfbal zullen twee dagen op het programma staan. Koelie, de trouwe
mascotte van VVV, komt een bezoekje brengen.

aangeboren. Mijn ouders hebben
hierin een heel groot en belangrijk
aandeel gehad. Zij hebben me altijd
de ruimte en de mogelijkheid geboden
om zoveel met sport bezig te zijn.
Voor mij is enthousiasme van anderen
het grote sleutelwoord. Laten zien dat
sporten leuk is, is vooral voor jongere
kinderen een uitnodiging om het uit te
proberen.”

Bewuster bezig met
sporten
“De laatste jaren zie ik dat mensen
in Horst aan de Maas steeds bewuster bezig zijn met sporten. Ze zien in
dat ze er gezonder van worden en
maken er tijd voor. Ook valt het op
dat steeds meer mensen bij verenigingen weggaan en naar de ongeorganiseerde sport zoals fitness gaan.
Dat komt door andere bezigheden en
om financiële redenen. Mensen krijgen
het steeds drukker, maar sporten blijft
noodzakelijk en dat wil ik tijdens m’n
werk ook benadrukken. Niet alleen
voor de gezondheid, maar ook voor
het plezier.”

Poels van intensive
care af
Vrijdag nog liet een woordvoerder van zijn fanclub weten dat
Vacansoleil-DCM wielrenner Wout Poels van de intensive care-afdeling
mocht. Dinsdag werd hij uit het ziekenhuis in Venlo ontslagen. De renner
moet nu thuis verder aansterken.
Vrijdag werd Poels overgebracht
naar de verpleegafdeling van het
ziekenhuis. Omdat de renner nog
veel moet rusten, mocht toen alleen
familie op bezoek komen. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis moet hij thuis
verder herstellen van zijn ongeluk in
de Tour de France.
Bij het ongeluk brak Poels enkele
ribben, scheurde zijn milt en liep
letsel aan een van zijn nieren op.
Volgens de ploegarts kon nog niet
gezegd worden of Wout Poels volledig
zal herstellen, zodat hij straks weer op
wereldniveau kan wielrennen. Vooral
de functie van de gescheurde nier
wordt nu goed in de gaten gehouden.
“Ik begreep dat mijn beschadigde

nier voor ongeveer 75% functioneert
en dat het de komende tijd afwachten is of die volledig zal herstellen”,
aldus Poels op de website van zijn
renstal. Hij zag er naar uit om naar
huis te kunnen. “Ik ben thuis in
goede handen en kan daar mijn rust
pakken en verder aan mijn herstel
werken. Alle medeleven doet me
deugd, maar ik hoop dat de fans en
de media respecteren dat ik voorlopig
vooral rust nodig heb.” “De periode
tussen drie weken na het ongeval en
de komende drie maanden zijn van
groot belang voor zijn verder herstel.
De wereldkampioenschappen in
Valkenburg zijn uitgesloten”, aldus de
woordvoerder van zijn fanclub.

Internationale clubs
naar Wittenhorst
Naast VVV Venlo brengen ook twee internationale clubs een bezoek
aan voetbalvereniging Wittenhorst in Horst. Van vrijdag 27 tot en met
zondag 29 juli zijn de Queens Park Rangers er, en van 1 en 4 augustus
speelt Oldham Athletic in Horst.

De sport- en speldagen duren
beide dagen van 10.00 tot 15.00 uur.
Deelname is geheel gratis en kinderen
worden beide dagen voorzien van
lunchpakket en T-shirt. RKSV Meterik
organiseert de dagen vooral voor
kinderen die nog niet met de voetbalweken mee mogen doen. “Met
deze dagen stimuleren we sporten en

bewegen onder kinderen en kunnen
ze alvast een beetje proeven. Sporten
is natuurlijk goed voor de gezondheid,
maar het worden ook vooral twee hele
leuke dagen”, aldus Paul Heldens van
de organisatie. Opgeven kan via www.
rksvmeterik.nl/sportspel Hier kan men
ook zien wie zich al heeft opgegeven. Het is ook mogelijk om voor-

keur voor een groepje aan te geven.
Ingeschreven deelnemers ontvangen
een e-mail met verdere informatie.
Paul Heldens: “Door een groot
aantal sponsors en vrijwilligers kunnen
we dit mogelijk maken en we hopen
dat we daarmee heel veel kinderen
in Horst aan de Maas leuke sportieve
dagen kunnen bezorgen.”

Om de twee jeugddameselftallen te stimuleren trainen zij komend
weekend met de Engelse dames van
Queens Park Rangers. Zo krijgen de
jeugdteams van dames onder 17 en
dames onder 19 de gelegenheid om
de ontwikkelingen binnen het Engelse
damesvoetbal te bekijken. Op zondag
29 juli moet het geleerde in de praktijk gebracht worden: dan speelt het

team onder 17 een oefenwedstrijd
tegen de dames van Essen.
Oldham Athletic komt een trainingskamp opslaan op de velden van
Wittenhorst. De Engelse ploeg kwam
in het verleden uit in de Premier
League, de Engelse Eredivisie, en wil
zich onder andere met het trainingskamp in Horst voorbereiden op het
nieuwe seizoen.

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Instructieavond verkeersregelaars

Altijd al verkeersregelaar
willen worden?
Op dinsdag 7 augustus vindt in het gemeentehuis in Horst een ingelaste instructieavond voor
verkeersregelaars plaats.
Veel (grotere) evenementen maken gebruik
van verkeersregelaars. Deze moeten door de
burgemeester aangesteld worden. Om hiervoor
in aanmerking te komen dienen zij een instructie
te volgen. Deze aanstelling is vervolgens één
jaar geldig.
Het is gebleken dat de komende weken een
aantal evenementen in de knoop komen
omdat zij geen of niet voldoende opgeleide

verkeersregelaars tot hun beschikking hebben.
De gemeente komt hen tegemoet door een
extra instructieavond te organiseren. Deze vindt
plaats op dinsdag 7 augustus vanaf 19.30 uur
in het gemeentehuis in Horst. De avond is
bestemd voor evenementen op korte termijn;
op 20 september staat namelijk een reguliere
instructieavond op de kalender.
U kunt u opgeven voor deze avond door te
bellen met het Klanten Contact Centrum via
077 - 477 97 77 of een mail te sturen naar
gemeente@horstaandemaas.nl. Vermeld hierbij
naam, adres en geboortedatum.

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

Voorlichtingsvideo over teken

Een teek? Pak ‘m beet!
Van een tekenbeet kunt u ziek worden. Controleer uzelf en anderen op tekenbeten nadat u ‘in het
groen’ geweest. Bent u gebeten door een teek, dan is het belangrijk dat u hem snel weghaalt.
Het RIVM heeft een nieuwe voorlichtingsvideo over teken en de ziekte van Lyme gelanceerd!
De video is te zien op onze website www.horstaandemaas.nl .

Vuilniszakken niet zwaarder dan 10 kg

Denk aan de rug
van de vuilnisophalers

Zowel de restafvalzakken (betaalde zakken)
als de zakken voor blik en drankverpakkingen
(gratis zakken) mogen maximaal 10 kg wegen.
Wanneer de zakken zwaarder zijn dan 10 kg
worden ze voorzien van een sticker en worden
ze NIET meegenomen.

Kortingsbonnen Kermis Melderslo

Met z’n allen naar de kermis
in Melderslo
Van 28 t/m 31 juli is er kermis in Melderslo. Om
het extra aantrekkelijk te maken zijn er voor de
kermis kortingsbonnen beschikbaar via de site
www.kermiskorting.nl .

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.

Vrijdagochtend 26 juli om 8.30 uur precies
spreekt wethouder Ger van Rensch een grote
groep wielrenners in spé toe. In totaal 156
kinderen hebben er dan een nacht opzitten
in de Horster Mèrthal en staan vrijdagochtend
weer klaar om hun “Ome Joop’s tour” te
vervolgen. Samen met 60 vrijwilligers en een
heuse ‘tourcaravaan’ vertrekken ze dan naar
hun volgende aankomstplaats.
Op zondag 22 juli is de caravaan voor de 62e
keer vertrokken vanaf Papendal. Tien dagen
later komen ze weer in Arnhem terug. Horst
aan de Maas is al sinds een aantal jaren vaste

pleisterplaats van de deelnemers aan dit mooie
initiatief. Op de website www.omejoopstour.nl
is alle informatie over de jeugdwielerronde te
vinden.

Veel plezier op de kermis.

Bekendmakingen

Ger van Rensch verwelkomt:

“Ome Joop’s Tour” in
Horst aan de Maas

Met regelmaat worden in de zakken voor blik
en drankverpakkingen pakken en blikken MET
INHOUD aangetroffen. Hierdoor worden deze
zakken vaak te zwaar. Maak daarom altijd eerst
de verpakking of het blik leeg en gooi hem
vervolgens in de zak.

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
Nieuwe Peeldijk 11a
Broekhuizenvorst
Kerkstraat 2

Hemelrijk 11
St. Antoniuspark 14
Het Veldje 149
Vrouwboomweg 30
Pieter Belsstraat 86

Griendtsveen
Helenaveenseweg 23

Kronenberg
Meerweg 11

Hegelsom
St. Jorisweg 17

Lottum
Grubbenvorsterweg 31
Veilinghof 11
Hoofdstraat 18
Houthuizerweg 2
Grubbenvorsterweg 31

Horst
Kasteelruïne Huis ter Horst
Molenveldweg 11

Zandterweg 39
Meerlo
Holstraat ong.
Melderslo
Lochtstraat ongenummerd
Koppertweg 5 (2x)
Nachtegaallaan 9 - Blaktweg 34
Meterik
Speulhofsbaan 43
Sevenum
Grubbenvorsterweg 66

AlgeGemeentehuis
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

26
07

Als regio de wereldmarkt veroveren
In de Smood Smart Food Factory op de Floriade presenteert een aantal regionale bedrijven een nieuwe gezonde
snack. Een van de deelnemers aan het project is Dutch Pet Products uit Horst. Directeur John van Helden legt uit wat
de deelname aan Floriade voor zijn bedrijf betekent.

Dutch Pet Products (DPP) uit Horst
produceert kleindiervoeders. “Met onze
bijdrage aan de Floriade willen wij
laten zien waar de bedrijven in onze
regio toe in staat zijn”, vertelt John. “Als
producent van kleindiervoeders hebben
wij veel expertise in huis omtrent het
samenstellen van gezond en verantwoord voedsel voor dieren. Diezelfde
kennis en deskundigheid is prima toe te
passen op het vervaardigen van voedsel
voor de mens. Wist je trouwens dat de
kwaliteitseisen voor diervoedingsproducten veel hoger liggen dan bij de
voedselproductie voor de mens?”

Focus op regionale
samenwerking

FLORIADEAGENDA
Dinsdag 31 juli Muziekkapel Twié Veuraf Horst

www.horstaandemaas.nl/floriade

Twee jaar geleden begon John
de focus meer en meer op de regio
te richten. “De teelt van grondstoffen
voor onze producten, zoals groenten
en fruit vindt bijna letterlijk bij ons
in de achtertuin plaats. De kwaliteit
van de producten is uitstekend, dus ik
begon mij steeds meer af te vragen,
waarom ik mijn grondstoffen nog van
ver zou halen. Door te focussen op de
mogelijkheden en de voordelen die

regionale producten bieden kom je
vanzelf in contact met andere ondernemers. Dan blijk je gezamenlijk over
waardevolle kennis te beschikken, die
je kunt uitwisselen en waar je samen
beter van wordt. Dat heeft onder meer
geleid tot de ontwikkeling van het Food
Design Lab in Wanssum. Dat wordt een
laboratorium waar ondernemers uit de
agrarische sector nieuwe ideeën kunnen uitwerken en producten kunnen
ontwikkelen.”

Gezond tussendoortje
Onder de naam Smood Smart Food
Factory heeft een aantal bedrijven een
gezonde snack ontwikkeld en de eerste
drie varianten hebben reeds het levenslicht gezien. “De Smood snacks, die
op de Floriade zijn gepresenteerd zijn
mooie voorbeelden van het innovatieve
en ondernemende karakter van onze
regio en dat is nog maar het begin”,
vervolgt John. “De samenwerking
tussen de regionale bedrijven wordt
steeds intensiever. We richten ons als
ondernemers meer en meer op elkaar
om zodoende met nieuwe en gezonde
producten voor mens en dier de wereldmarkt te veroveren.”

@keeshcvanrooij Loco-burgemeester
’Eric’ van Taichung City (Taiwan)
tekent het vriendenboek van
@ﬂoriade_2012 bij aanvang bezoek.
pic.twitter.com/OU7PgAN9
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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

André, vraag het eens aan Essentie, SP en D66
Wat een onzin dat wij direct na de gemeenteraadsverkiezingen via
De Limburger gezegd zouden hebben voortaan voor het NGB te zijn. Wat
een zwartmakerij. We waren en zijn tegen de komst van het NGB. Tegen
verdere industrialisering veehouderij, tegen aantasting platteland,
teveel risico’s voor mens en dier.
Op 15 maart 2011 behandelde
de raad uw burgerinitiatief. Op
diezelfde dag riep demissionair
staatssecretaris Bleker (CDA) op
procedures van nieuwe aanvragen
voor megastallen met meer
dan één bouwlaag tijdelijk stil
te leggen. Bouwvergunning en

milieuvergunning werden door het
NGB in 2010 aangevraagd. Geen
nieuwe aanvraag dus. Een stem tegen
het burgerinitiatief was helemaal
geen stem voor het NGB. Een
openbaring was toen de bovengrens
die de SP stelde: 6.250 varkens, bijna
megastallen.

De Tweede Kamer wil geen
megastallen en toch zegt Bleker in
Nieuwsuur van 9 juli het NGB niet te
kunnen en te willen stoppen. Wat was
de oproep van Bleker in 2011 dan
waard? Schokkend zijn de miljoenen
aan subsidies voor het NGB. Rinus
van de Waart (Knowhouse) miskent
de werkelijkheid van 2012. Tweede
Kamer en burgers willen geen NGB.
Uw brief wordt steeds gekker. Wij
waren in 2008 juist tegen de gebiedsvisie LOG Witveld Sturen op kwaliteit.
De stemming was 11 voor (CDA en

VVD) en 10 tegen (PvdA en SP).
De grondverkoop was volgens
u de ultieme kans om het NGB
te stoppen. Op het moment van
verkoop voldeed het NGB aan de
randvoorwaarden. Op welke grond
hadden we de verkoop dan moeten
stoppen?
Dan is er nog het rapport van de
GGD. Natuurlijk zijn we daar kritisch
op. Maar inderdaad: politici moeten
kunnen vertrouwen op een rapport
van de GGD.
Wij zetten ons sinds 2008 in om

een slechte ontwikkeling minder
slecht te maken. Met succes werken
we aan (betere) randvoorwaarden.
Dat wil niet zeggen dat we voor de
komst van het NGB zijn.
Beste André, daag Essentie eens
uit om eindelijk kleur te bekennen
of de SP wat ze eigenlijk hebben
bereikt in dit dossier. Vraag D66
waarom zij voor de verkoop van de
grond waren. Succes. Wij gaan graag
met u in gesprek over onze koers.
Richard van der Weegen,
fractievoorzitter PvdA-PK

verkocht, en niet op de markt aangeboden? En wat kost dit alles de Horster
bevolking?
Decennia geleden moesten
slachterijen en compostbedrijven naar
industrieterreinen. Normale industriegrond kost in Horst aan de Maas 120
euro per vierkante meter. Bij 9 hectare
die het NGB van de gemeente koopt, is
dat 10,8 miljoen euro, terwijl nu slechts
720.000 euro wordt betaald. Een voordeeltje ten laste van de Horster bevolking van méér dan 10 miljoen euro.
Verder krijgt het NGB 50% van

de dierrechten cadeau, als ze de
megamestproductie in het buitenland afzet. Dit cadeau houdt gratis
dierrechten in van ongeveer 600.000
kippen en 16.000 varkens. En dan
praten we wéer over miljoenen
voordelen voor de ondernemers. En
de beerput, die moet 3,5x zo groot
worden als oorspronkelijk. En die gaat
dus langzaam open met alle kwalijke
gevolgen van dien.
André Vollenberg,
voorzitter Behoud de Parel
Grubbenvorst

Ingezonden brief

Langzaam gaat de NGB-beerput open
Afgelopen week kwam de gigastal het NGB weer eens landelijk in het
nieuws. Dit project met 1.300.000 plofkippen, 35.000 varkens, een
bio-vergister, een WKK, mestverwerking en een kippenslachterij moet
verrijzen langs de A73 in het landelijk open gebied het Witveld.
Er worden miljoenen overheidsgeld ingepompt en er zullen nog
vele miljoenen volgen. Deze worden
onder andere verstrekt in de vorm
van subsidies, studies, belastingvoordeel, inkoopvoordeel en energiesubsidie. Heel Nederland is tegen deze
gigastal, waar de politieke partijen
Essentie (VVD) en het CDA vóór

vestiging zijn.
Knowhouse, de trekker van het
project, is in het leven geroepen om
het NGB mogelijk te maken door onder
andere Gemeente Horst aan de Maas,
de Provincie Limburg, de initiatiefnemers en de Rabobank.
Behoud de Parel is al méér dan
5 jaar actief om vestiging van het

NGB tegen te houden. Ook demissionair staatssecretaris Bleker van het
CDA begint anders te praten nu de
verkiezingen in zicht zijn. Hij weet niet
hoe hij alles moet draaien om vóór
het NGB te blijven. Dat de maatschappelijke kosten van het NGB hoog zijn,
is duidelijk. Het kost nu geld en blijft in
de toekomst geld kosten.
Wat heeft het gekost om jaren
geleden de grond van de gemeente
als eigenaar van de vestigingsplaats
pachtvrij te maken? En waarom is
deze grond vervolgens aan het NGB

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

Essentie bezoekt gemeente Kevelaer
De Essentie-fractie heeft een bezoek aan het Duitse stadje Kevelaer
gebracht. Nee, het was niet de bedevaart die ons hiertoe bracht, maar
wel de nieuwsgierigheid naar het gemeentelijk bestuur bij onze
oosterburen. Met andere woorden: Hoe worden de problemen van deze
tijd in Kevelaer aangepakt?
We werden hartelijk welkom geheten door CDU-raadslid
Angelika Kobsch, die vertelde dat
haar voorouders uit Horst stammen. Het ijs was snel gebroken en
we gingen richting raadszaal, waar
de raadsvergadering van Kevelaer
plaatsvond. We werden hartelijk
welkom geheten door burgemeester

Axel Stibi.
Lopende de zitting werd ons
duidelijk dat de problematiek niet zo
heel veel verschilt van wat in onze
gemeente speelt. De binnenkomende
financiën strookten ook hier niet meer
met hetgeen er uit ging. Resultaat:
een omvangrijk bezuinigingspakket
werd uitgebreid besproken.

Ook de bezuinigingsonderwerpen
waren bijna identiek aan de onze.
Van een te duur zwembad, minder
ambtenaren en soberder onderhoud
tot bezuinigingen op de bibliotheek,
het kwam ons heel bekend voor. Ook
de al jaren slepende problematiek
rond de verbouwing van het raadhuis,
wat gezien de huidige staat geen
luxe was, was een heet hangijzer. Er
werden zeven varianten besproken,
de een wat duurder (12 miljoen euro)
dan de andere variant (7 miljoen
euro).
Wat opviel was dat de raadsver-

gadering daar meer leek op onze
commissievergaderingen. Er werd
door middel van presentaties veel
informatie verstrekt en de besluiten
werden door het opsteken van de
hand genomen. Ook het met de handen op de tafel kloppen als men het
met de spreker eens was, was voor
ons een geheel nieuwe ervaring. De
rol van de burgemeester is ook anders
dan in Nederland. De burgemeester
wordt rechtstreeks gekozen door
de inwoners en heeft een duidelijk
politieke rol.
In het informele gedeelte na de

raadsvergadering werd nog een en
ander toegelicht. Na een discussie
over het zorgsysteem werden we
uitgenodigd om een bezoek te brengen aan een samenwoningsvorm in
Kevelaer waarbij oud en jong door
elkaar wonen en zo profiteren van
elkaars mogelijkheden. Tevens werd
besloten om de kennismaking een
vervolg te geven met een bezoek
door raadsleden uit Kevelaer aan
onze gemeente. Een leuk, informatief en geslaagd bezoek.
Twan Hoeijmakers, namens de
fractie van Essentie
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Bespreking Poll week 28

Ik praat via sociale media over mijn vakantie
De stelling van twee weken geleden, ik praat via sociale media over
mijn vakantie, werd door 78% met oneens beantwoord. Slechts 22% van de
stemmers gaf aan wel eens op sociale media over hun vakanties te praten.
Aanleiding voor deze stelling was het begin van de bouwvakvakantie. Veel
mensen zetten, net als bij overige activiteiten, ook tijdens hun vakantie op
sociale media wat ze doen, waar ze zijn, en wanneer ze gaan.
De politie geeft ieder jaar tips om inbraak tijdens de vakantie te voorkomen.

Zij stellen ook dat sociale media voor inbrekers gouden tips geven: wanneer
staat welk huis leeg, en tot hoe lang? Een groot deel van onze stemmers
was het eens met de politie. Zij zetten bewust niks over hun vakanties
online. Een ander deel neemt het niet zo nauw. Een profiel staat bijvoorbeeld
‘beschermd’, of er zijn familieleden die op het huis passen: redenen genoeg om
toch via Facebook, Twitter of Hyves op te mogen scheppen over die tropische
strandvakantie.

Wie in het centrum woont, mag niet zeuren
over geluidsoverlast
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een controle van bureau Handhaving was vorige week aanleiding om een
band op de Bouwvakfeesten van café De Lange op het Wilhelminaplein in Horst
stil te leggen. Het feestgedruis en de band maakten op moment van meten een
geluid van 82 dB, twee keer harder dan de toegestane 80 dB.
Een discussie barstte los. Is het haalbaar om buitenfestiviteiten te
organiseren als de gevelbelasting van het dichtstbijzijnde woonhuis maar 80
dB mag zijn? Is die norm te streng of moeten kroegen en cafés minder vaak
buitenfeesten organiseren? De gemeente geeft aan dat de regels er zijn om

zowel omwonenden als feestgangers tevreden te stellen. Sommigen vinden dat
wie aan het plein in het centrum van een dorp gaat wonen, zo nu en dan moet
rekenen op geluidsoverlast en hier dus niks van mag zeggen. Anderen vinden dit
overdreven en zien wel wat in een compromis tussen woongenot en feestgedruis.
Moeten buurtbewoners aan bijvoorbeeld het Wilhelminaplein zich maar
neerleggen bij meer geluidsoverlast tijdens feesten? Of moet de horeca rekening
met hen blijven houden en een passende oplossing voor de overschrijding van de
geluidsnorm zoeken? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29) > Mijn kind mag geen alcohol drinken voordat hij/zij 18 jaar is
> eens 41% oneens 59%

MOOI APPARTEMENT

TE HUUR

In Sevenum centrum
boven de IJssalon.
1 slaapkamer, complete keuken,
airco, met dakterras achter en
balkon voor. E600,- excl.
gas, licht en water.
Tel. 06 21 82 54 05.

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl
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Blitterswijck

It’s Clean

Piet
Kop en het
weer
Tekst

D!rk

Reacties:
Piet is een simpel man. Altijd
www.hallohorstaandemaas.nl
geweest,
en daar altijd content

mee geweest. Piet houdt van
buiten zijn. Niet per se wandelen
of fietsen, maar zijn. Piet werkt
in een fabriek en houdt van
tekenfilms. Maar dat laatste zegt
hij liever niet hardop. Piet heeft
wat moeite met conversatie.
Hij is geen held in ‘small
talk’ en het dagelijkse weerpraatje biedt dan ook dé
oplossing voor mensen als Piet.
“Wat een weer weer hè”, is de
enige zin die geregeld zijn
lippen verlaat. Vaak gevolgd
door een instemmend gebrom
en geknik als zijn gesprekspartner er op in gaat.
Het is niet dat Piet onaardig
is, of dat Piet niet wil. Piet heeft
gewoon nooit de kunst van
kletsen onder de knie gekregen.
Hij is de goedaardige man die bij
groepsgesprekken vooral
meeluistert en instemmend
knikt. Want knikken, dat kan
Piet.
Weken hetzelfde weer, nee,
dat is niks voor hem. Dan is zijn
vraag niet meer van toepassing
en valt Piet stil. Weken van
slecht weer zijn ook niet
gewenst. Dan krijgt Piet alleen
maar chagrijnige antwoorden op
zijn verzoek tot contact en verandert ook de goedbedoelende
Piet in een donderwolk.
Zo’n valwind als die van
twee jaar geleden, dat is koren
op zijn molen. Dan bloeit Piet
op. “Wat een weer weer, hè”,
zegt hij dan met volle overgave
in zijn stem en een twinkeling in
zijn ogen. Want Piet weet dat
zijn vraag op zo’n moment meer
dan ooit reacties los zal brengen.
Afgelopen twee weken had
Piet vrij van de fabriek. Vakantie.
“Wat een weer weer, hè”,
mompelde hij tegen zichzelf
terwijl hij vanachter het raam
naar de voorbijtrekkende wolken
keek en af en toe een tekenfilm
aanzette.
En afgelopen maandag, toen
zijn werk weer begon en het
kwik als vanzelf begon te
stijgen, wist Piet dat dit een
cadeautje speciaal voor hem
was. Want al lang niet meer was
zijn vraag met zoveel enthousiasme beantwoord. En dat deed
Piet goed.
What Else?

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

KOM GEZELLIG EEN KIJKJE NEMEN!

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl
Nieuw in Melderslo

Boerderij ijs
”De Lummerick”
De familie Coenders heet u
van harte welkom.
De Lummerick is een bedrijf dat
ijs bereidt op ambachtelijke
wijze. Al ons ijs wordt gemaakt van
verse koemelk en vers fruit. Op de
boerderij kunt u kennismaken met
de koeien en de kalfjes.

VERKIEZING LEUKSTE KAPSALON

STEM OP ONS EN WIN

Eén stem voor ons is 5 cent voor Pink Ribbon

Hoofdstraat 8a
5961 EZ Horst
tel.: 077 398 33 64

www.anjaloek.nl

Kortom, een bezoek aan
De Lummerick is zeker de
moeite waard.

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
Wij zijn elke dag open vanaf 13.00 uur.

Herenbosweg 14 • Melderslo

Winkelwedstrijd bij Broekmans
Bakkerij Broekmans in Grubbenvorst hield afgelopen weken een winkelwedstrijd. Bij een gemiddelde besteding konden klanten hun kassabon voorzien van naam en telefoonnummer en deze in de
daarvoor bestemde bus deponeren. Zaterdag 21 juli werden de winnaars uitgenodigd om de prijzen in
ontvangst te nemen. De eerste prijs was een sporttas, de tweede prijs een verse luxe vlaai naar keuze,
en de derde prijs was een bigshopper gevuld met vers brood en broodjes. Verkoopmedewerkster Kelly
overhandigde de prijzen.

Langste stoet rouwauto’s

Theo Arts uit Horst neemt deel
aan recordpoging
Begrafenis en crematieonderneming Theo Arts vof uit Horst neemt op donderdag 30 augustus deel aan de Nuvema
Rouwauto Rit. Met dit evenement wil uitvaartverzekeraar Nuvema de langste stoet van rouwauto’s realiseren en
hiermee een plek veroveren in het Guinness Book of World Records.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Heeft u elektro-materialen nodig? Laat het ons weten!
Wij leveren materialen tegen zéér concurrerende tarieven!!!
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Het huidige record staat op
51 rouwauto’s en dateert van
september 2011. Dit record werd
gevestigd in Michigan, Verenigde
Staten. Nuvema heeft als doel
om dit record ruimschoots te
overtreffen en richt zich op tenminste
honderd begrafenisauto’s. De
verzekeraar heeft alle driehonderd
uitvaartverzorgers die met het bedrijf
samenwerken, uitgenodigd deel te

nemen. Op dit moment zijn er al 79
aanmeldingen.

Rouwvervoer in de
schijnwerper
“Met deze recordpoging wil
Nuvema het fenomeen rouwvervoer
in de schijnwerpers zetten”, zegt Theo
Arts. “De grijze Mercedes is ons gezicht
naar buiten. Wij besteden veel zorg

aan onze rouwauto’s en merken steeds
meer dat klanten bij een uitvaart
bewust kiezen voor een bepaald type
auto. Zij zoeken dan aansluiting bij de
levensstijl van de overledene. Dat alles
is voor ons voldoende aanleiding om
mee te doen.” De recordpoging vindt
plaats in aanwezigheid van officials
van Guinness World Records. De deelnemers melden zich op donderdag 30
augustus om 15.00 uur in Baarn.

Metamorfose-show tijdens
Allemansmert
Tijdens de Allemansmert die op vrijdag 10 augustus in het centrum van Horst wordt gehouden, presenteert
kapsalon Actuelle haar metamorfoseshows.
Vanaf 17.00 uur verzorgt het
team van Actuelle haarmode elk uur
een show waarin de nieuwste trends
op haarverzorgingsgebied aan het

publiek worden getoond. Negentien
modellen maken tijdens de shows
hun opwachting.
Actuelle verzorgt de

metamorfoseshows in
samenwerking met Foto ID, LinQ
Events, EP Coenders, Prutsdesign en
dj Pieter Joosten.

Munckhof test WiFi in bussen
Vervoersbedrijf Munckhof in Horst gaat proefdraaien met draadloos internet in haar bussen. De spelers van
VVV-Venlo zijn de eersten die het WiFi-systeem mogen proberen tijdens de ritten van en naar de uitwedstrijden,
komend seizoen.
Munckhof wil de komende
maanden gebruiken om de
functionaliteit, technische
betrouwbaarheid en commerciële
haalbaarheid van WiFi in een touringcar
te testen. Tom Roefs, algemeen
directeur Munckhof Groep: “We streven
ernaar om het reizen per touringcar zo

aangenaam en aantrekkelijk mogelijk
te maken. Het installeren van WiFi kan
daar zeker in bijdragen, zodat reizigers
onbeperkt kunnen surfen op hun
smartphones of tablets.” In opdracht
van Munckhof heeft de Universiteit
van Tilburg onderzoek gedaan naar
de behoefte van draadloos internet

in touringcars. Uit dit onderzoek
bleek dat met name studenten en
bedrijven behoefte hebben aan
dergelijke oplossingen. De komende
zes maanden dienen als proefperiode.
Vervolgens wordt besloten of WiFi ook
in andere touringcars van Munckhof
wordt geïnstalleerd.
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Starters in de regio
Wij zijn belangrijk.nu
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector

Start

Wij zijn belangrijk.nu
Wiesje van Wijnen
Nieuwstraat 136
Horst
06 48 92 20 39
wiesje@
wijzijnbelangrijk.nu
wijzijnbelangrijk.nu
Coaching,
loopbaanbegeleiding,
re-integratie
1 juli 2012

Activiteiten
Wij zijn belangrijk.nu biedt
coaching, loopbaanbegeleiding
en re-integratie maar dan vanuit
een veel ruimer begeleidingsperspectief. Meditatie, mindfulness
en diverse vormen van lichaamswerk en fysieke oefeningen en
trainingen maken vast onderdeel
uit van de begeleiding.
Doelgroep
Wij zijn belangrijk.nu werkt
voor zowel particulieren als
bedrijven. Het gaat namelijk niet
om de functie maar om de

persoon die (binnen het bedrijf)
het verschil kan maken: maatschappelijk én economisch.

winkel&bedrijf 17

Nepal-dag bij Kasteel
Kaldenbroeck
Kaldenbroeck, huys voor puur leven in Lottum organiseert op zondag 29 juli haar speciale Nepal-dag.
Kaldenbroeck ondersteunt hiermee het project health & life van Javea in Nepal, dat 15.000 bergbewoners uit het
oostelijke gedeelte van Nepal helpt.

Onderscheidend vermogen
Wij zijn belangrijk.nu
onderscheidt zich door begeleidingsgesprekken te combineren
met oeroude wijsheden,
inspirerende locaties en fysieke
oefeningen. Soms reizen we
zowel letterlijk als figuurlijk
voorbij grenzen. Soms staan we
even stil bij wat ons op dat
moment is gegeven. Soms zorgt
een stevige wandeling voor de
gewenste inbreng. Hoe dan ook,
de begeleiding actief en maatwerk. Altijd en aan iedereen
biedt Wij zijn belangrijk.nu meer
dan alleen een goed coachgesprek aan een statisch bureau.
Het mooiste en meest complete
voorbeeld daarvan is ’De reis van
je leven’, een zorgvuldig
georganiseerde coachingsreis
door het prachtige landschap van
Nepal.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Preuvenement voor
KiKa op Schatberg
Recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum was woensdag 18 juli
thuishaven voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Het Schatbergpreuvenement stond in het teken van hulp onder het motto ‘samen staan
we sterk’.

Op de Nepal-dag op 29 juli zijn
tal van activiteiten georganiseerd op
Kasteel Kaldenbroeck in Lottum, die in
het teken staan van het Aziatische land.
Zo is er een Nepalese markt, worden er
Ayurvedische voetmassages gegeven

en Nepalese gerechten geserveerd en
zijn er twee klankschaalconcerten, om
11.30 en 14.30 uur.
Naast de activiteiten presenteert
Kaldenbroeck een kleinschalig reisprogramma, waarbij in drie weken een

reis naar Nepal wordt gemaakt. Hierin
wordt kort verbleven in een Tibetaans
klooster, de vallei van Kathmandu en
een health project in Thokarpa. Verder
wordt er gewandeld in het noorden van
Nepal.

Nieuw Kronenbergerhof
dicht
Restaurant Nieuw Kronenbergerhof is dicht. Zes jaar geleden startten Karin en Ton Welten het restaurant in
Kronenberg. De eigenaren zeggen het restaurant zes jaar lang met plezier te hebben gerund, maar nu te moeten
stoppen.

Diverse hapjes en gerechten
werden bereid door de gasten van
De Schatberg zelf en er werd een
Skottelbraai-wedstrijd gehouden.
Daarnaast kon men een kindermarkt
bezoeken, zich laten schminken en
ballonnen modelleren. De KiKa-actie

bracht 600 euro op. Dit bedrag werd
door De Schatberg aangevuld tot
1.000 euro. Tijdens een awardshow
werd dit bedrag via een cheque
door Lila Lavendel van De Schatberg
uitgereikt aan familie Van de Ven uit
Maasbree, ambassadeurs van KiKa.

”Vanaf het begin werden we
geaccepteerd en voelden we ons hier
thuis. Ondanks onze inspanningen
heeft het niet zo mogen zijn, we
zijn niet opgewassen tegen de crisis.
We willen onze vaste gasten heel

erg bedanken voor het vertrouwen
dat ze in ons hadden”, aldus de
uitbaters.
Ton en Karin Welten openden hun
restaurant in Kronenberg in juli 2006.
Vorig jaar vertelde Ton in HALLO

nog veel plannen voor de toekomst
te hebben. Afgelopen september
werd de Nieuw Kronenbergerschuur
geopend, een tweede restaurant
van Karin en Ton Welten tegenover
Nieuw Kronenbergerhof.
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15 VRAGEN aan Mieke Wijsman 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

Mieke Wijsman
14
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik voorop in het fietsstoeltje bij
mijn tante Wilma zat. Geen idee waar
we toen naartoe gingen. Ik weet wel
nog dat ik me heel groot voelde toen.
Het leek namelijk net alsof ik zelf
fietste, er zat zo’n nepstuurtje op.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik heb niet echt een grote leugen verteld, meestal zijn het kleine leugentjes
die ik vertel. Als ik bijvoorbeeld weer

eens cd’s van mijn broer gepakt heb
en zeg dat ik het niet gedaan heb.
Inmiddels gelooft hij me niet meer.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou willen vliegen! Dan zou ik naar
school vliegen, dat zou wel handig zijn.
Of ik vlieg naar een warm land, zoals
Spanje.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Woodstock! Dan zou ik Jimi Hendrix en
The Who kunnen zien optreden, daar
ben ik hartstikke fan van.
Waarop ben je het meest trots?
Toen ik in groep 3 zat en mijn broer
op school blokfluitles had, wilde ik dat

grote verbouwings

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

n scherp geprijsd
e
ts
e
fi
e
w
u
ie
n
e
divers
tante betaling!
alleen tegen con

www.rijstweewielers.nl

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

ook kunnen. Ik heb het toen mezelf
maar aangeleerd, het notenschrift en
het blokfluiten zelf. Ik kan het nu nog
steeds maar doe het niet meer. Ik speel
nu gitaar en ik kan een beetje piano
spelen.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Tears In Heaven van Eric Clapton. Het is
een ode aan zijn zoontje, hij is uit een
flatgebouw gevallen.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een baard laten staan, de
hele dag zonder shirt rondlopen en
staand plassen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?

Knikkeren. Ik deed het niet veel, want
als ik knikkerde dan verloor ik altijd. Ik
was daar gewoon slecht in, maar leuk
vond ik het toen nog wel.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Engeland. Hun accent is awesome. Ze
hebben zo’n bepaalde stijl, ook qua
muziek. Ik weet niet goed hoe je dat
uit kunt leggen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Tijdens mijn vakantie in Kroatië zat er
een bedelaar om geld te vragen. Ik heb
’m toen al het kleingeld gegeven dat ik
had. Hij was zo zielig en was heel erg
blij toen hij het kreeg.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Als het bij McDonalds kon dan daar,
maar dat gaat nog niet. Dus wordt het
toch naar John’s Foodstore en dan voor
een hamburger natuurlijk.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor spinnen! Daar ben ik
altijd al bang voor geweest, maar het is
niet zo erg dat ik er hysterisch het huis
voor uit ren.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Rond 12 uur opstaan terwijl het ontbijt
klaar staat, de hele middag op het
strand van Kroatië zonnen en zwemmen en ’s avonds met z’n allen naar de
boulevard.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik heb met Jack, een vriend van me,
afgesproken dat als een van ons er niet
meer zou zijn we onze namen zouden
laten tatoeëren. En dat was geen
grapje, maar gemeend.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Helemaal niets, het lijkt me stom om te
weten hoe je toekomst eruit ziet, dan is
het niet meer leuk.

Column

Nice-en en
Like-en
Twee weken rondtrekken in
Amerika, dat is nice ja, maar
Amerikanen vinden toeristen
blijkbaar ook very nice.
Positief en spontaan ingesteld,
dat zijn ze zeker, aan complimentjes geen tekort. Leuk en
vriendelijk, maar hoe serieus
kun je ze eigenlijk nemen?
Ik bedoel, dat je op Facebook
een aantal dingen per dag
’liked’ daar kan ik dan nog
enigszins inkomen. Want hoe je
het nou wendt of keert, die
foto’s die daar opgezet worden
zijn gewoon stuk voor stuk
kleine wedstrijdjes waarbij het
om het grootste aantal ’likes’
gaat. Maar om deze gekte nu
ook over te nemen in het echte
leven gaat me dan toch net iets
te ver.
Blijkbaar is voor Amerikanen
niets te gek. Ongegeneerd
wordt daar om de seconde wel
een keer “I like that” geroepen,
maakt niet uit waarover het
gaat. Nu kan ik wel stellen
tijdens dat deze vakantie mijn
laarzen de like-wedstrijd
gewonnen hadden. De
Amerikanen waren er gek op. Of
het nu iemand was die bij me in
de lift stond of iemand die aan
de andere kant van de straat
liep (alsof je ze dan goed ziet en
kunt beoordelen dat je ze mooi
vindt...), keer op keer werd toch
weer geroepen: “I like your
boots!”
In het begin natuurlijk
hartstikke leuk, maar als dan
ook de iPhone-case of zelfs het
design van de Nederlandse
creditcard keer op keer geliked
wordt begin ik toch ernstig te
twijfelen aan hoezeer je deze
enthousiaste Amerikanen
serieus kunt nemen. Ik bedoel
de creditcard, je kunt natuurlijk
ook overdrijven. Dat ding is toch
echt vooral nuttig, het hoeft niet
de binnenkant van je portemonnee op te leuken.
Ach ja, de twee weken
vakantie waren very nice en die
like ik ook ten zeerste. Alleen
maar fijn toch, als die
Amerikanen ook blij zijn met
jouw bezoek. Tenminste, zo
interpreteer ik het dan maar.
Mies
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Gezellig tafelen
aan de Maas
Open van dinsdag tot en met zaterdag
voor lunch & diner en
op zondag de hele dag geopend vanaf 12:00 uur

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

De Lottumse band 30past7 viel onlangs op het allerlaatste moment in op Koetstock, een festival in
Kockengen bij Utrecht. De band was, zo schrijft de organisatie: “De grote verrassing van Koetstock”.
Tientallen gillende meisjes sprongen voor het podium en wilde met de bandleden op de foto.
De organisatie van Koetstock zei hierover verrast: “Ware Beatles-taferelen. Zoiets hebben we in
zeventien jaar tijd nog nooit meegemaakt.”

Hulp voor een blote koningin
Aan een lange tafel tussen de kantmachines van Museum de Kantfabriek in Horst kleurt een groep kinderen
enthousiast stroken stof voor een nieuwe mantel voor de koningin. Zij doen mee aan een zomeractiviteit van het
museum.

Van Stratum Horst is de specialist op het gebied van verhuur, verkoop en
service van (nood)stroomvoorzieningen. Door innovatie, het toepassen van
nieuwe technologie en een eigen productlijn heeft van Stratum Horst zich
weten te vestigen in een Europese markt op het gebied van aggregaten en
hieraan gerelateerde elektrische installaties. Voor de versterking van ons
team zijn we op zoek naar:

Dieselmonteur
Elektromonteur

(M/V)

in bezit van een CE rijbewijs (bij voorkeur)

(M/V)

in bezit van een BE rijbewijs (bij voorkeur)

Wij zoeken een ervaren, informele collega die flexibel, gedreven en zelfstandig is. Je gaat gestructureerd en oplossingsgericht te werk, hebt een
klantvriendelijke houding en je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit.
Wat wij bieden is:
• een zeer veelzijdige baan;
• werken in een goed uitgeruste werkplaats, maar ook op locatie;
• veel zelfstandigheid en een vast dienstverband.
Interesse? Stuur dan je cv met motivatie naar van Stratum Horst,
t.a.v. personeelszaken, Expeditiestraat 17, 5961 PX Horst of e-mail naar
info@stratum-horst.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

deze week do vr za

Bij aankoop van een Straciatella vlaai

5 witte bollen gratis
Wanneer de stroken droog zijn,
wordt een vorstin hiermee gekleed
en zal ze met kleurige nieuwe kleren
en op haar hoofd een deftige hoge
pruik voortschrijden tussen haar lieve
volkje. Deze zomervakantie biedt
Museum de Kantfabriek een activiteit

voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.
Esther, Roos, Mieke en Gonnie van de
toneelvereniging Poespas uit Hegelsom
geven op vier woensdagmiddagen het
sprookje ’De nieuwe kleren van de
keizer’ op een creatieve manier vorm.
Tijdens een speelse workshop maken

de deelnemertjes een mooie nieuwe
mantel voor de blote koningin. De
laatste twee ‘voorstellingen’ zijn op
woensdag 1 en 8 augustus van 14.00
tot 15.30 uur. Kijk voor meer informatie
of opgave op www.kantfabriek.nl of bel
naar 077 398 16 50.

Start kunstwerk bisschop Schraven
De officiële start van de beschilderingen in de kerk in Broekhuizenvorst van het kunstwerk ter ere van
bisschop Frans Schraven is op donderdag 26 juli om 10.30 uur. Pastoor-deken van Horst, Alexander de Graaf
Woutering, en de provinciale overste van de Lazaristen, H. Jaspers cm, en pater Jan Haen verrichten de openingshandeling.
Het kunstwerk is bedoeld voor de
nieuwe gedenkkapel ter ere van bisschop Frans Schraven en zijn gezellen
in de kerk van Broekhuizenvorst.
Bisschop Schraven en zijn acht
gezellen zijn in China vermoord door
het Japanse leger omdat ze weigerden vrouwelijke vluchtelingen als
‘troostmeisjes’ beschikbaar te stellen
aan de soldaten. Op 9 oktober is het

75 jaar geleden dat deze massamoord
plaats vond.
De gedenkkapel in Broekhuizenvorst zal het gedachtegoed van de
martelaren levend houden en een
troostplek bieden voor mensen die
gekwetst zijn door seksueel geweld.
Het kunstwerk, bestaande uit
panelen wordt beschilderd door
een groot aantal vrijwilligers onder

leiding van de Zuid-Afrikaanse
priesterkunstenaar Jan Haen. Het
hele project neemt ongeveer zes
weken in beslag. Ook kinderen van
de basisschool van Broekhuizenvorst
leveren een bijdrage. Het kunstwerk
is een initiatief van de Mgr. Schraven
Stichting.
Voor meer informatie, kijk op
www.mgrschraven.nl

Koffiebroodjes

3+1
GRATIS

volgende week ma di wo
Bij aankoop van een Bosbessenvlaai
Brood- en Banketbakkerij

5 rozijnenbollen gratis

Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

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

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

Kersenflappen

3+1
GRATIS

Autobedrijf

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

UW VOORDE

E WEEK

BIJ ONS DEZ

Cordon bleu
Biefreepjes
Varkenshaas

1,25
100 gram € 1,85
100 gram € 1,55
100 gram €

Innovatie op het
Rozenfestival
Een groot bord telt de dagen af tot vrijdag 10 augustus. Het Rozenfestival verandert Lottum tweejaarlijks in een
nog grotere oase van rozen. Elk jaar lijkt het festival groter te worden. Doelstelling van de nieuwe voorzitter voor dit
jaar was innoveren. En dat lijkt aardig gelukt.

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

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

Bezoek ook onze showro
om
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

Jan Huys nam na het vorige festival
het voorzittersstokje over van Theo
Verheggen. “De voorbereidingen liggen
goed op schema. Vorige week hadden
we nog een informatiebijeenkomst en
ook de stemming is goed”, zegt hij vol
vertrouwen.

1.000 vrijwilligers
De strakke planning is ingevuld en
ook een groot deel van de vrijwilligers
heeft zich al aangemeld. “Bij het festival helpen zo’n 1.000 vrijwilligers. Nu
hebben zich er zo’n 700 ingeschreven.
Ook het deelnemersveld zit al vol”,
aldus de voorzitter.
Het Rozenfestival mobiliseert elke
twee jaar het grootste deel van de
inwoners van Lottum. “Het is ook uniek
in setting. Je moet meedoen om te
voelen wat het is. Sommige mensen
plannen hun vakantie om het festival

heen: er komt een enorme collectieve
energie vrij. De saamhorigheid is ongekend”, vertelt Huys trots.

Saamhorigheid is
ongekend
Een van de speerpunten van het
nieuwe bestuur was innovatie. En dat
lijkt goed te komen: “We hebben de
vroegere combi’s tussen bedrijven of
instellingen en locaties losgelaten. Op
het Maasveld worden bijvoorbeeld
grote objecten gemaakt door decorbouwers, en daarin komt dan weer
een demonstratie, een soort magische
show. Meer verklap ik nog niet hierover.
Maar ook organisatorisch zijn we aan
het vernieuwen: vrijwilligers kunnen
zich bijvoorbeeld digitaal bij projecten
aanmelden, kaartjes kunnen online
gekocht worden en men kan pinnen bij

de kassa en muntenverkoop.”
Het convenant dat de organisatie
met de Floriade sloot, heeft zeker
bijgedragen aan de bekendheid van het
festival. Huys is dan ook positief over
de verwachte bezoekersaantallen. “De
Week van de Potroos op de Floriade
was bijzonder succesvol. Veel mensen
waren verrast door alle geuren en kleuren. En hier in de Rozenhof werd het
meteen drukker.” De verwachtingen
zijn dan ook hoog. De Bed & Breakfasts
zitten vol, de bussen zijn volgeboekt en
de organisatie is er klaar voor. “Maar
mooi weer blijft een belangrijke factor.
Het moet niet te nat zijn, maar ook niet
te droog. Ik durf niet meer te kijken
naar de verwachtingen”, zegt Huys.
Het Rozenfestival is van vrijdag
10 tot en met maandag 13 augustus in
Lottum. Voor meer informatie, kijk op
www.rozendorp.nl

Expositie Lisa Bartsch bij BiblioNu
Schilderen is voor Lisa Bartsch de manier om zich echt uit te leven. Vanaf 1965 volgde zij teken- en schilderlessen aan kunstacademies. Zij exposeert haar werken nu bij BiblioNu in Horst.
Onder meer in Duitsland heeft
Bartsch een reputatie als kunstenares
opgebouwd. Inmiddels oogst zij ook
met exposities in de regio succes.

Naast haar schilderijen van bloemen
staat zij ook bekend om haar fascinerende portretten, stillevens, schilderijen
van speelgoeddieren en olijke clowns.

De expositie is tot 29 september tijdens openingsuren te zien bij
BiblioNu in Horst.

Brood en broodjes bakken in De Locht
Op zondag 29 juli wordt er brood gebakken in het authentieke bakhuisje van Museum De Locht in Melderslo.
De oven wordt ouderwets gestookt met schansen of takkenbossen. Dit moet zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat de wand van de oven scheurt.
Kinderen mogen hun eigen
broodje kneden, vorm geven,
versieren en tenslotte laten bakken.
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
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Natuurwandelvierdaagse
IVN de Maasdorpen organiseert vier avondwandelingen door vier mooie natuurgebieden in Horst aan de Maas.
Van maandag 6 tot en met donderdag 9 augustus vertrekken elke avond om 18.30 uur wandelgroepen. Iedereen is
welkom, aanmelden is niet nodig.

Halve AARDBEIEN BIENENESTICH 7 6,95
SPELTBROOD 2 stuks 7 3,00
BOSBESSEN WAFELS 3+1 GRATIS
Gehele jaar door SPECIALE AANBIEDINGEN
uit de LEER/ZORGBAKKERIJ
Kijk ook op WWW.BAKKERIJGERARDS.NL
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl

Meubels en Tuinmeubelen

2

mzier
00ple
20woon

Meubels en
Tuinmeubelen

Verrassend lage prijzen,
xl kwaliteit!

Industrielaan 4
5721 BC Asten

T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

www.wiegersxl.nl

Kom kijk en vergelijk de prijs en kwaliteit!
Industrielaan 4 Asten T 0493 67 09 10 www.wiegersxl.nl

De Natuurwandelvierdaagse wordt
begeleid door natuurgidsen, die de
deelnemers meenemen door vier
natuurgebieden van de gemeente
Horst aan de Maas. De wandelingen
duren ongeveer twee uur. Deelnemers
kunnen kiezen of ze een avond of alle
avonden mee willen lopen.
Op maandag vertrekt de wan-

deling op de parkeerplaats aan de
Hesselenweg in Hegelsom. De wandeling gaat door ’t Ham, het natuurgebied
in het dal van de Groote Molenbeek.
Dinsdag gaat de wandeling door de
Schadijker bossen.
De wandeling vertrekt in Meterik,
vanaf de parkeerplaats aan de
Gusseweg. Woensdag is de blokhut van

Jong Nederland in Sevenum startpunt
voor een wandeling. Donderdag trekt
de tocht door het Schuitwater. De start
ligt bij theetuin De Roode Vennen in
Broekhuizen.
Voor meer informatie, neem
contact op met Chris Jakobs via
077 467 29 71 of met Tjeu Leenen
077 850 31 30.

Kindermarkt met open
podium
Tijdens de Harmoniefeesten in Horst, van vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus, wordt op zondag een
kindermarkt georganiseerd. Na het succes van vorig jaar is daar ook dit jaar een open podium. Iedereen van 8 tot 18
jaar die zingt, danst, acteert of een instrument bespeelt mag meedoen.

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

www.mathpeeters.nl

Activiteiten

augustus en september 2012
8 augustus Respijt voor mantelzorgers
en ex-mantelzorgers
Uitstapje naar het Museum van het geluid “van Wasrol tot DVD”
(Blerick).
Afsluiting met gezamenlijke lunch. Kosten voor eigen rekening.
Aanmelden verplicht bij Zorgadvies en Regelhulp.

22 augustus Voor mantelzorgers en
ex-mantelzorgers
19.30-21.30 uur Kantoor Zorgadvies en Regelhulp Lottum. Doel van
de bijeenkomst: meer/beter zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. De uitkomsten van deze bijeenkomst
worden naar de beleidsmakers van de gemeente Horst aan de Maas
gestuurd. Ook het Participatieplatform Gemeente Horst aan de
Maas is uitgenodigd. Aanmelden niet nodig. Geen kosten.

29 augustus Zorgvragers, mantelzorgers en
overige belangstellenden
Kanteling WMO. Het keukentafelgesprek staat centraal.
14.00-16.30 uur, In de Riet, Weltersweide 22, 5961 EJ Horst.
Aanmelden vereist. Zaal open vanaf 13.30 uur. Met medewerking
van medewerkers Gemeente Horst aan de Maas, afdeling uitvoering
WMO en CVA-ketenkwaliteit. Kosten: in principe geen.

12 september Bijeenkomst Mantelzorgers
10.00-12.00 uur Kantoor Zorgadvies en Regelhulp Lottum.
Geen thema. We maken het programma voor 2012-2013.
Aanmelden niet nodig. Geen kosten.

19 september Bijeenkomst ex-Mantelzorgers
Kantoor Zorgadvies en Regelhulp Lottum.
Thema: De Netwerkcoach.
Gastspreekster: mevr. A. Damhuis, werkzaam bij Synthese.

Het podium staat opvallend in het
centrum, op een dag waar de afgelopen jaren meer dan 5.000 bezoekers
langskwamen. Met een ruime bühne
en voorzien van een geluidsinstallatie
biedt dit podium de deelnemers een
unieke kans zichzelf te promoten.
Dat er in Horst veel ondernemersbloed door de aderen van de jeugd

stroomt blijkt elk jaar weer tijdens de
kindermarkt. Wie vermoeid is geraakt
van een dagje struinen over de kindermarkt kan op het harmonieterras
op het Wilhelminaplein even ontspannen en uitrusten.
Stichting Vrienden van de
Koninklijke Harmonie, die de organisatie van de kindermarkt en het open

podium voor haar rekening neemt,
geeft ook aan het harmonieterras
extra cachet. Het terras is er stijlvol
ingericht en men kan er genieten van
een kopje koffie met de keuze uit
diverse, door de leden van de harmonie zelf gebakken heerlijkheden.
Vanuit hier is het open podium goed
te zien.

avonduren en
Wij zijn u ook ingrde
n dienst
op zaterdag aag va

Kijk voor meer informatie onze website: www.zorgadviesenregelhulp.nl
of neem contact met ons op telefoon 077-463 23 84 / 06-12 21 78 28
e-mail: ria@zorgadviesenregelhulp.nl
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AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Openstelling museum
wo 1 augustus 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen

Zomer Kieut Feest met
30past7
za 28 juli 20.00 uur
Organisatie: Kieut Brokeze
Locatie: Horsterweg 23 A

Recensie Bloedgoud

Lottum

Dahlia-dagen
za 28 en zo 29 juli
11.00-17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58

Melderslo
Kiët Fiëst

vr 27 juli 20.00-01.00 uur
Organisatie: VC Genne Zin
Locatie: Swolgensedijk

Optreden Once Again en
Bad Monday
vr 27 juli 21.30 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Wandeling met natuurgids

Kermis

wo 1 augustus 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode
Vennen

za 28 t/m di 31 juli
Locatie: kerkplein

Broekhuizenvorst

26
07

Kermis-mis
za 28 juli 17.30 uur
Org: Muziekver. Eendracht
Locatie: botsauto’s

Start kunstwerk

do 26 juli 10.30 uur
Org: Mgr. Schraven Stichting
Locatie: kerk

Horst

Zomerbraderie
do 26 juli 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum

VVV-fandag
do 26 juli 13.00-18.30 uur
Organisatie: VVV Venlo
Locatie: Rksv Wittenhorst en
marktplein Horst

Workshop Kleren van de
Keizer
wo 1 augustus 14.00-15.30 uur
Organisatie: toneelvereniging
Poespas
Locatie: Museum de Kantfabriek

Brood bakken
zo 29 juli 13.00 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

Optreden 30past7
zo 29 juli 21.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

Matinee met Sjors en
Sjimmy
ma 30 juli 14.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Kermisbraderie
ma 30 juli 14.00-21.00 uur
Organisatie: dorpsraad en Eeri
Locatie: St. Odastraat en
Vlasvenstraat

Wipe out
di 31 juli 14.00 uur
Organisatie: café ’t Paradijs
Locatie: Vlasvenstraat

Zomerbraderie

De tweestrijd van een
cineast
In zijn campagne tegen de goudmijnen en de macht van het kapitaal liep documentairemaker Wiek Lenssen uit
Swolgen tegen een aantal obstakels aan, waardoor hij zijn verhaal feitelijk niet helemaal rond kreeg. De oplossing
hiervoor dacht hij gevonden te hebben in zijn eerste fictieve roman Bloedgoud (uitgeverij Aspekt), waar feit en
fictie zich vermengen tot een literaire thriller.
Bloedgoud beschrijft een
uitermate complexe geschiedenis van de goudmijnen in
Zuidoost-Azië. Lenssen weeft
twee verhalen, die van de
Filipijnen en die van NieuwGuinea, op ingenieuze wijze in
elkaar. Dat biografie, werkelijkheid en fictie door elkaar
lopen maakt de monologen
van hoofdpersoon en filmmaker
Adam van Wijck echter af en
toe stroef.
Uitvoerig beschrijft hij de
situatie, waardoor de lezer
goed op namen, plaatsen en
periodes moet letten om het
verhaal te kunnen kaderen.
Lenssen weet duidelijk veel
van de situatie en wil dit graag
overbrengen aan een zo groot
mogelijk publiek, maar kan
alle feitelijkheden in het begin
van het verhaal moeizaam
verduidelijken aan zijn lezers.
Gaandeweg het verhaal worden
de monologen van Van Wijck toegankelijker, maar de gesprekken lijken door
alle feitelijkheden geforceerd en steken
opvallend af tegen een anders fictief en
soepel voortgaand verhaal.
De strijd die Van Wijck in het
boek tegen de internationale mijnfirma’s voert, lijkt sterk op Lenssens
eigen strijd, waardoor de passie die
de schrijver voelt bij het onderwerp
doorklinkt in het boek. Het verhaal is
dan ook intrigerend, spannend soms,

en zet aan tot denken: gaat het echt
zo in de mijnen daar? Wat afleidt aan
het intrigerende verhaal over het
goud van de Oranjes en de mijnbouw
in Zuidoost-Azië zijn de vele spel- en
interpunctiefouten in het boek, die af
en toe verwarring scheppen over wie
er aan het woord is.
Het verhaal over de gekidnapte
zoon, het geheel fictieve gedeelte
van het verhaal zoals Lenssen in zijn
nawoord verkondigt, biedt een houvast

voor de lezer. Dit is een
verhaal van mensen waar
een westerse lezer zich
zonder veel moeite mee
kan identificeren. Lenssens
keuze om juist deze westerse
vader en zoon beide kanten
van het dilemma te laten
belichten, biedt de lezer de
kans om ook beide kanten
van het verhaal makkelijker te begrijpen en zich
in te leven. Omdat er zo’n
complex verhaal uit de doeken gedaan moet worden,
komen sommige verhaallijnen echter in de verdrukking.
Het personage Lilly doet
onbevredigend aan: zij wordt
gepresenteerd als grote
liefde van de filmmaker, om
langzaam af te zwakken tot
typetje en opeens met een
enkele zin terug naar haar
thuisland gebonjourd te
worden. De hoofdpersoon
echter biedt ook na bijna 400 bladzijden nog verrassende inzichten,
wanneer hij een gelijkenis trekt tussen
hemzelf en de leiders van multinationals die hij bestrijdt.
Al met al biedt Bloedgoud een
verfrissende en interessante kijk op
inheemse culturen, de druk van grote
multinationals op die culturen en de
dilemma’s waar wij in de westerse
wereld best wat vaker bij stil mogen
staan.

Knuffelbeer

do 2 augustus 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum

Optreden Otherwise en Cre8

Kronenberg

Sevenum

Het eendaagse festival Knuffelbeer vindt dit jaar plaats op 25 augustus. Om 15.00 uur begint het festival op
Hoebertweg 4b in America.

vr 27 en za 28 juli 21.00 uur
Organisatie: café Ummenthun
Locatie: kerkplein

ma 30 juli t/m 3 augustus
Org: Kindervakantiewerk
Locatie: Joepie-terrein

Op het programma staan the
Anaesthetics, the Naked Sweat Drips
en Morphine Minds. Headliner van

Zondag in ‘t Zuiden

di 31 juli 21.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

Joepieweek

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

L

kies voor kwaliteit!

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

het festival is Mark Foggo (UK), een
Ska-artiest die bekend staat om zijn
energieke optredens. De dag wordt

afgesloten door dj’s Kroet & Karboet.
(Foto: Stijn Jacobs)
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

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

woensdag
donderdag
vrijdag

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

(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
27 juli t/m 02 augustus
Kiesmondzorg Arcen
Maasstraat 36A, Arcen
T 077 473 23 13

Verloskundige zorg

19.15

Grubbenvorst

Griendtsveen

Venlo

09.45

Broekhuizenvorst

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

Huisartsenpost

11.00

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

service 23

zondag

Heilige mis

09.45

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Wij werken voor jóu!

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

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

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de vacatures
bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind je meer uitgebreide
informatie over deze en andere banen en ons bedrijf. Je kunt via de site ook
meteen solliciteren. Kijk verder!
Medewerker bouwtransport – Vac. 103019

Je verricht alle voorkomende werkzaamheden zoals montage, logistiek, opperen
en slopen. Je houdt van aanpakken en bent minimaal drie weken beschikbaar.

Electro servicemonteur – Vac. 103020
Je verhelpt storingen en pleegt nazorg voor tuinbouwinstallaties. Je hebt MBO
niveau en affiniteit met electrotechniek.
Water servicemonteur – Vac. 103021
Je installeert en onderhoudt de waterbehandelingssystemen. Je bent een
aanpakker op MBO niveau en beschikt over een rijbewijs B.
BBL opleiding Glastuinbouw of Boomkwekerij

In september starten BBL opleidingen! Werken en leren tegelijkertijd. Kijk op
www.ab-werkt.nl/bbl.aspx voor alle informatie!

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

AB Limburg heet vanaf nu:

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
Alarmnummer

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

24
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Nieuws van

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

Beste-Wensen-Boom

Laatste twee wensen in vervulling!
De afgelopen maanden deden we regelmatig verslag van de unieke
Maashorstactie: de Beste-Wensen-Boom. Inwoners uit de gemeente Horst
aan de Maas mochten een wens doen, een wens voor een ander. In juni
werden de twee laatste wensen vervuld. Collega’s van Rabobank Maashorst
vervulden in totaliteit 14 wensen.
Familie Van Zadelhoff beleeft
weekend in vakantiewoning
De familie Van Zadelhoff uit Melderslo
genoot van vrijdag 8 tot en met
zondag 10 juni 2012 van een heerlijk
weekend in een vakantiewoning op De
Schatberg in Sevenum. Deze woning
werd ter beschikking gesteld na

bemiddeling door Rabobank
Maashorst. De familie Van Zadelhoff
heeft het in het dagelijks leven niet
altijd even gemakkelijk. Zij konden
deze verrassing dan ook goed
gebruiken. Collega’s van het team
Bestuurszaken organiseerden het
verblijf van de familie.

Het weekendje Schatberg begon op
vrijdagmiddag met een verrassende
ontvangst. Aan de kinderen van familie
Van Zadelhoff was verteld dat zij naar
de tandarts gingen. Het bleek echter
een leuke verrassing te zijn: een
weekendje weg! ‘s Zaterdags genoot
het gezin van een uurtje waterskiën.
Uiteindelijk is het iedereen gelukt om
minimaal 1 rondje op de ski’s te
volbrengen. ’s Avonds was het tijd voor
de eerste wedstrijd van het Nederlands
elftal (tegen Denemarken) waarna het
weekendje op zondag werd afgesloten
op de bowlingbaan.
Bewoners Octopus genoten van
massage en wandeling
Op zaterdag 23 juni 2012 werden de
acht bewoners van woonlocatie
Octopus uit Sevenum verwend door
collega’s van het team Bedrijven.
Octopus is een woonlocatie voor
jongeren in de leeftijd van 18 tot en
met 28 jaar met meervoudige
beperkingen. Deze jongeren konden
wel een extra verwendagje gebruiken,
zo dacht wensindiener Judith Baltussen
(medewerkster van Octopus).

Om 10.00 uur begon de verwendag
voor vier bewoners met een wandeling
door de omgeving. De anderen kregen
een heerlijke Shantala-massage van
Nicole Crooijmans uit Grubbenvorst.
Rond het middaguur stond er een
lekkere lunch klaar met zelfgemaakte
salades. Deze waren gemaakt door een
aantal collega’s van het team Bedrijven.
Na de lunch werden de wandelaars
gemasseerd en genoten de anderen van
een wandeling. Zo heeft iedereen aan
beide activiteiten deel kunnen nemen.
Om deze geslaagde dag af te sluiten,
werd Judith Baltussen een basiscursus
Shantala-massage aangeboden. Daardoor kunnen bewoners van Octopus
vaker rekenen op een heerlijke massage.

Financiële gezondheid meer dan cijfers alleen

Gezondheidsaward 2012
InZichtadvies reikt in samenwerking met partners en hoofdsponsors
Rabobanken Maashorst en Venray op donderdag 23 augustus 2012 een
award uit voor de gezondste werkgever in de regio Zuidoost-Nederland.
Deze prijs is in het leven geroepen, omdat gezondheid in de breedste zin van
het woord steeds hoger op de agenda komt te staan bij veel ondernemingen
in relatie tot het realiseren van organisatiedoelstellingen. De regio Zuidoost
Nederland is de eerste regio in Nederland die deze award toekent.
Gezondheid is een begrip dat tegenwoordig steeds belangrijker wordt
voor ondernemers: de werknemer is
tenslotte het menselijk kapitaal van
iedere onderneming. “We willen met
het uitgeven van de Gezondheidsaward absoluut niet zeggen dat
bedrijven in de regio ZuidoostNederland ongezond zijn, maar we
willen juist benadrukken wat een
gezond bedrijf de ondernemer kan
opleveren. De Gezondheidsaward is
een beloning voor het bedrijf dat zich
het meest bezighoudt met het voeren
van een gezond beleid”, zegt Jamara
Buytendijk van inZichtadvies.

erp
Ontw
jouw
r
zome
je
tuint

De winnaar wordt op donderdagmiddag 23 augustus 2012 bekend
gemaakt tijdens een feestelijke
bijeenkomst op het Floriadeterrein.

Sparen en knutselen tijdens
de Zomerspaarweken
Zet tussen 2 juli en 17 augustus € 10,of meer op je spaarrekening. Dan krijg
je van ons een ijsbon van IJssalon
Clevers, Passi of Lo-Solé voor een gratis
ijsje! Tegelijk kun je meedoen aan de
knutselwedstrijd. Je maakt dan kans op
2 gratis kaartjes voor de Efteling! Er is
een extra publieksprijs voor het ontwerp
dat de meeste stemmen krijgt op
www.rabobank.nl/maashorst.

Wilt u deze bijzondere bijeenkomst
bijwonen? Bestel dan nu uw
toegangskaarten via
www.gezondheidsaward.nl.

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

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

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

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

