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Bleker in
Horst aan de Maas
Henk Bleker, demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
bezocht afgelopen dinsdag samen met Tweede Kamerlid Raymond Knops de jaarmarkt en de
Limgroup in Horst en het Rozenfestival in Lottum.

Inval bij Prime Champ
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 7 augustus vier productielocaties van
champignonkwekerij Prime Champ doorzocht in Horst aan de Maas en Venlo. Het openbaar ministerie deed dit in
het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar arbeidsuitbuiting en valsheid in geschrifte.
De inval is gedaan op basis van
informatie die de politie heeft verkregen. Hierop werd een strafrechtelijk
onderzoek gestart dat volgens een
woordvoerder van het Functioneel
Parket al een tijd in de voorbereidende
fase was. “De inval was de volgende
stap in het onderzoek.”
Bij de doorzoeking zijn drie
verdachten aangehouden. Twee Poolse
vrouwen in leidinggevende functies
en een Nederlandse man die hoofd
financiën is worden verdacht van
uitbuiting van Poolse werkneemsters.
Bij het ter perse gaan van deze HALLO
was nog niet duidelijk of de verdachten daadwerkelijk voorgeleid worden
aan de rechter-commissaris. “We heb-

ben dinsdag veel informatie verzameld.
Deze moet bestudeerd worden voordat
bepaald wordt of zij vrijdag worden
voorgeleid”, aldus de woordvoerder.
Volgens het ministerie werken bij
het champignonbedrijf enkele honderden champignonpluksters, hoofdzakelijk
Poolse vrouwen. De Inspectie verdenkt
het bedrijf van het structureel onderbetalen van deze werkneemsters. Ook
zouden zij lange werkdagen maken
en vrijwel geen vrije dagen krijgen.
Daarnaast moeten zij een deel van hun
loon afstaan voor huisvesting, maaltijden en verzekeringen. Arbeidsuitbuiting
is een vorm van mensenhandel voor
financieel gewin.
In samenwerking met de Poolse

autoriteiten zijn ook doorzoekingen
gedaan op twee adressen in Polen.
Hier zouden volgens de Inspectie pluksters geworven worden voor de champignonkwekerij. De Inspectie vermoedt
dat de informatie die de pluksters daar
krijgen niet strookt met de werksituatie in Nederland. De Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit en de
directie Arbeidsomstandigheden van
de Inspectie SZW waren betrokken
bij de doorzoekingen. Zij hadden de
politie Horst in kennis gesteld van
de doorzoeking. “Dat is standaardprocedure als men in andermans
keuken gaat koken”, laat een woordvoerder van politie Horst weten.
Lees verder op pagina 02

Henk Bleker had een druk
programma. Samen met een Horster
CDA-delegatie wandelde hij over de
markt, sprak met terrasbezoekers en
dronk zelf ook een glaasje bij café
‘t Centrum. Na dit bliksembezoek
ging Bleker naar Limgroup in Horst,
waar hij in gesprek ging met directeur
Bert van den Bercken over het
Nederlandse gewasbeschermingsbeleid
en de internationale uitdagingen voor
de veredelingsbranche. Limgroup,
bestaande uit Limseeds, Limberry
en Mycolim, is de laatste jaren flink
gegroeid.
Na dit gesprek was Henk Bleker
getuige van de voorbereidingen van
het Rozenfestival in Lottum. Hier en

daar kreeg hij uitleg over de diverse
voorbereidingen. Bleker waagde zich er
zelfs aan om tussen twee vrijwilligers
op een houten bankje te gaan zitten.
Er werd gelachen toen het bankje
wegzakte in de grond. Snel stond de
demissionair staatssecretaris op om zijn
tocht te vervolgen.

Waardering
Verderop werd weer stilgestaan
bij het volgende project. Knops en
Bleker lieten hun waardering blijken
en spraken succeswensen uit aan de
organisatie.
Voor meer foto’s
van het bezoek van Bleker,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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Inval bij Prime Champ Stropers
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Prime Champ is al eerder
verdacht geweest van uitbuiting.
FNV Bondgenoten schakelde in 2007
de arbeidsinspectie in om het bedrijf
aan te pakken. Er werd toen geen
bewijs gevonden voor overtredingen
met betrekking tot het minimumloon.
“Wel was er sprake van onderbetaling,
maar hier waren voor Prime Champ
geen consequenties aan verbonden”,
aldus Wim Baltussen, FNV-bestuurder.
De doorzoeking van dinsdag was geen
verrassing voor de FNV-bestuurder. “Dit
is een dossier wat altijd actueel blijft,
ook voor ons. Het is fijn dat er actie is
ondernomen, maar we moeten eerst de
resultaten van het onderzoek afwach-
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ten. Maar ik ga ervan uit dat de inval
niet zomaar was en dat er een degelijk
vooronderzoek heeft plaatsgevonden.”
Ook Thijs Coppus, fractievoorzitter van de Provinciale Staten voor de
SP stelde al eerder vragen over het
champignonbedrijf. In 2003, 2005,
2007, 2009 en 2010 werden in de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
vragen gesteld over huisvesting en
uitbuiting van Poolse werknemers.
“De SP wil dat de provincie Limburg
het voor werkgevers onmogelijk maakt
om Oost-Europese werknemers op het
terrein van het bedrijf te huisvesten.
Hierdoor komen veel buitenlandse
werknemers amper in contact met de
Nederlandse samenleving, hierdoor
kunnen misstanden zoals uitbuiting lang
voortwoekeren. Dit is slecht voor de
integratie, zorgt voor moderne slavernij
en oneerlijke concurrentie”, laat Coppus
woensdag op zijn weblog weten.
Wethouder Litjens geeft aan dat
Gemeente Horst aan de Maas het
onderzoek van justitie afwacht. Prime
Champ heeft locaties voor arbeiders bij
het bedrijf. Deze worden gehandhaafd
door de gemeente. “Ook voor Prime
Champ in Horst gelden de richtlijnen
over huisvesting van arbeidsmigranten met betrekking tot bijvoorbeeld
brandveiligheid en het aantal mensen
dat er woont”, aldus wethouder Litjens.
“De betalingswijzen vallen echter onder
de arbeidsinspectie.” “Als het zo is als
beschreven, dan past het niet in het
gemeentelijk beleid en dat betreuren
we. Maar de gemeente wacht het
onderzoek eerst af”, aldus een woordvoerder van de Gemeente.
Het bedrijf is volgens de woordvoerder van het Functioneel Parket
niet stilgelegd. Wel heeft de officier
van justitie duidelijk aangegeven
dat de autoriteiten ervan uitgaan dat
alle regels per direct in acht worden
genomen. Hierop wordt ook toegezien
door de Inspectie SWZ.
Prime Champ was niet bereikbaar
voor commentaar.

opgepakt
in Kasteelpark Ter Horst
De politie Horst aan de Maas heeft op maandag 6 augustus twee mannen opgepakt bij het strandbad van
Kasteelpark ter Horst. De mannen hadden verspreid over het strandbad verschillende provisorische vislijnen
uitgegooid om vissen te vangen en ze vervolgens mee te nemen.

Afgelopen vrijdag was het enkele
leden van hengelsportvereniging ’t
Bliekske uit Horst opgevallen dat er
opvallende mannen met een roeibootje
langs de kant dreven. Daarna hebben
de leden hen enkele dagen in de gaten
gehouden. Zondag zag een visser, die
vaker aan het strandbad zijn hengel
uitwerpt, dat de mannen bezig waren
met het uitzetten van vislijnen. Er werd
een melding van gemaakt, waarna de
politie polshoogte nam. Het stropersmateriaal werd deels toen verwijderd.
Maandagmiddag werd de politie weer opgeroepen. Een lid van de
hengelsportvereniging zag dat de
mannen weer bezig waren. Dit keer
kon de politie twee mannen oppakken.
Leden van de hengelsportvereniging
vermoeden dat er nog een derde

verdachte op vrije voeten is. “Gisteren
waren ze met z’n drieën”, vertelt één
van de leden.

Kosten
voor de daders
“Ik heb dit nog nooit eerder
meegemaakt”, vertelt de beheerder
van het strandbad. “Eigenlijk zouden
ze de daders voor alle kosten moeten laten opdraaien. Dan leren ze het
meteen af”, voegt de voorzitter van
de hengelsportvereniging toe. “Het is
maar goed dat we elke dag controleurs
laten rondlopen en ook die jongens die

hier trouw komen vissen, zijn een goed
oog voor ons”, vertelt de voorzitter.
“Ik sta ervan te kijken dat ze nu zo snel
zijn opgepakt”, zegt een lid van de
vereniging. “Nu is het nog even wachten en dan kan ik weer gaan vissen”,
lacht het lid.
Na de arrestatie ging de brandweer
met de boot te water om de vislijnen
langs de randen van het strandbad te
verwijderen. De politie roept getuigen
op zich te melden door te bellen naar
0900 88 44.
Voor meer foto’s van het
verwijderen van de vislijnen, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Getuigen gezocht
De politie Horst zoekt twee jongemannen die woensdagmiddag
1 augustus rond 16.30 uur een 46-jarige man uit Melderslo mishandelden.
Het slachtoffer fietste op het fietspad op de Venloseweg uit de richting van
Grubbenvorst, parallel aan de A73, toen twee jongemannen hem aanvielen.
De man werd al fietsend ingehaald door twee mannen op een
zwarte scooter. De scooter draaide
zich, waarna de bestuurder en zijn
bijrijder de man opzettelijk in de berm
duwden. De mannen begonnen het
slachtoffer meerdere malen te schoppen. Daarna stapten zij weer op hun
scooter en reden weg in de richting
van Grubbenvorst. De Melderslonaar is
lichtgewond en werd ter plaatse door
een ambulancemedewerker behandeld. Volgens de politie is hij aangeslagen, maar gaat het verder goed met
de man. De politie is op zoek naar de
daders en eventuele getuigen. Zij kunnen een duidelijk signalement geven,
waarmee ze hopen getuigen te vinden. De bestuurder van de scooter was
een blanke man van ongeveer 1.75
meter met een normaal postuur. Hij
wordt ongeveer 20 jaar oud geschat.

Hij had lichtblond stekelig haar, droeg
een driekwartbroek en geen T-shirt.
Waarschijnlijk droeg de bestuurder een
zonnebril. De passagier was ook blank
en werd iets jonger geschat: tussen
de 18 en 20 jaar oud. Hij had ook een
normaal postuur maar was wel iets
forser dan de bestuurder. Ook hij had
een ontbloot bovenlijf, was ongeveer
1.90 meter groot en droeg een groene
korte broek. Hij had een lichtblauwe
nylontas bij zich, waar vermoedelijk
een geel handvat aan zit. Omtrent
de aanleiding van de mishandeling
tasten zowel politie als slachtoffer nog
in het duister. De politie heeft op dit
moment nog geen getuigen gevonden
en verzoekt iedereen die deze mannen
ken of die getuige is geweest van de
mishandeling dringend om zich te
melden bij de politie via 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00.

Workshop NLP:
NLP werk(t)
van binnen uit!

€95,00

€23,00

€125,00
Geniet van een duoschoonheidsbehandeling €62,50

Motorslipcursus
van twee uur

€109,00

€49,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Verkiezingsdebat Knops en Coppus
Twee kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen, Thijs Coppus (SP) en Raymond Knops (CDA), gaan op
20 augustus met elkaar in debat in De Leste Geulde in Horst van 19.30 tot 21.30 uur.
De verkiezingen staan voor de
deur en dat vonden de lokale SP
en CDA reden om twee Tweede
Kamerkandidaten bij elkaar te
brengen om in debat te gaan. De
twee kandidaten stellen zich eerst
aan het publiek voor en worden
daarna kort geïnterviewd door de
presentator van de debatavond, Thijs
Kuipers. Horstenaar Kuipers is vanaf
april dit jaar directeur-bestuurder
van Bibliotheek Eindhoven. Kuipers
studeerde bestuurskunde in Twente
en heeft sindsdien veel bestuurlijke
ervaring opgedaan. Na de kennismakingsronde volgt de eerste

debatronde, waarin het thema zorg
behandeld wordt. De kandidaten kunnen aan de hand van een stelling in
een statement duidelijk maken, hoe zij
aankijken tegen die zorg. Daarna gaan
ze in debat en vervolgens krijgt het
publiek de kans vragen te stellen. Na de
eerste debatronde volgt een optreden
van een mystery guest, die op geheel
eigen wijze zijn licht zal doen schijnen
op de politiek en de verkiezingen van 12
september. Na dit intermezzo volgt een
pauze. In die pauze kan het publiek aangeven over welk ander thema gedebatteerd moet worden. Het onderwerp dat
het meest genoemd wordt, zal aan de

twee politici voorgelegd worden. Na
de pauze start de tweede debatronde,
over de economie. Ook hierbij gaan
de twee heren na een statement met
elkaar in debat, waarna het publiek
zich weer kan mengen in het gesprek.
In de daaropvolgende debatronde
wordt het thema dat in de pauze
gekozen is, aan de orde gesteld en kan
het publiek vragen aan de kandidaten
voorleggen. Indien er tijd over is, kan
een vierde debatronde, over Europa,
ingezet worden. Na afloop van de
debatten kan het publiek op informele
wijze in gesprek gaan met Thijs Coppus
en Raymond Knops.

Proef de
zomer

Kokos/ananas
schnit
HORST • GRUBBENVORST

Met paard en wagen
terug naar ouderlijk huis
An Cuijpers (93) uit Horst is samen met haar kinderen en kleinkinderen op vrijdag 3 augustus vanuit verpleeghuis Elzenhorst met de huifkar op bezoek gegaan bij haar jongste zus Leen (78) in Sevenum.

Ongeveer een maand geleden
sprak An haar wens bij de Vrienden van
verpleeghuis Elzenhorst uit en vrijdag
3 augustus werd het dan werkelijkheid.
Haar kinderen hadden nog nooit van
de wens van hun moeder gehoord.
An vertelt over een uitje van een jaar
geleden. “Toen ben ik met de huifkar
bij de paardenmelkerij in Meterik

geweest. Dat vond ik zo fijn”, vertelt An
enthousiast. “Ik wil naar mijn ouderlijk
huis”, zegt An. “Er is zoveel veranderd
in die tijd. Veel mensen kunnen niet
meer naar het ouderlijk huis, maar ik
wel, want mijn jongste zus is altijd in
het huis blijven wonen.” An heeft goed
nagedacht over de huifkartocht. “Eerst
dacht ik er aan om naar Melderslo te

gaan, maar dat was zo dichtbij”, lacht
ze. “Nu gaan we naar Sevenum en
vanavond weer terug.” Het kost haar
nog wat moeite om in de huifkar te
komen, maar als ze eenmaal zit kijkt ze
tevreden. Een ding is zeker. Deze rit zal
ze niet snel vergeten.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

DE TWOPETJES Reeën op liefdespad

Voor een
‘werelds’ cadeau

Rolluikband vervangen

nr. 41

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

Duitse biefstuk
4 stuks

€ 5.50

Bij 150 gram gekookte achterham
100 gram grillworst GRATIS

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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’t Trefpunt in nieuw jasje
Disco ’t Trefpunt start vanaf 17 augustus op haar nieuwe locatie café
The Shuffle in Horst. De avond start om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
Disco ’t Trefpunt is de ontmoetingsplek voor mensen met een
beperking. Er kan volop gedanst
worden. Tijdens de openingsavond
wordt er voor hapjes gezorgd en kan
iedereen gratis naar binnen. Ook is er

een liveoptreden geregeld. De artiest
blijft nog geheim. De avond zal zoals
voorgaande jaren weer iedere twee
weken plaats gaan vinden. Voor meer
informatie, foto’s en nieuws kijk op
www.discotrefpunt.nl

Bordenbeleid gemeente verergert situatie mogelijk

Verkeershinder door
bronstige reeën

In de zomermaanden is de kans groter dat er een ree voor je auto springt. Dat komt niet alleen voor in Horst aan
de Maas, maar ook in andere bosrijke gemeenten. Jan Peeters van Wild Beheer Eenheid Horst (WBE) legt uit hoe dat
nu eigenlijk komt.

Vrachtwagencabine
brandt uit
Bij Metaalhandel Henraath in Melderslo is op zaterdagavond rond
22.00 uur een vrachtwagencabine volledig uitgebrand. De brandweer en
politie waren ter plaatse. Niemand is gewond geraakt.
Volgens een woordvoerder van de
politie ontdekte de eigenaar de brand
toen hij vanuit zijn woning naar buiten keek. Hij heeft laten weten dat de

vrachtwagen de laatste tijd raar rook
en niet naar behoren functioneerde.
De brand is ontstaan door een defect.
De politie vermoedt kortsluiting.

Rowwen Hèze afgelast
na instorten feesttent
Een festival in Steenwijkerwold, waar Rowwen Hèze zaterdagavond zou
optreden, werd overvallen door een valwind. De tent stortte daarbij in en
zo’n dertien mensen raakten gewond.
Rowwen Hèze zou de hoofdact
zijn op het Dicky Woodstockfestival. De
hoofdtent van het festival begaf het
tijdens een hevige onweersbui met
hagel. Er waren zo’n 150 mensen in de
tent en 350 mensen op het festivalterrein ten tijde van de bui. Het festival
werd afgelast. Rowwen Hèze laat via
haar site weten dat de leden van de
band en hun medewerkers ongedeerd
zijn en erg geschrokken zijn van hetgeen er op het Dicky Woodstock festival in Steenwijkerwold is gebeurd. “Wij
wensen de organisatie, vrijwilligers,

bezoekers en fans heel veel sterkte.”
De crew was aanwezig tijdens het
instorten van de tent en ook de band
was in de buurt van het terrein. “Angst
en paniek hebben ze van dichtbij meegemaakt en hebben dus goed gevoeld
wat er allemaal heeft plaatsgevonden.
Daarom nogmaals: heel veel sterkte
Steenwijkerwold”, aldus de band. De
band zelf kwam met de schrik vrij,
maar zij hebben wel schade geleden:
een deel van hun instrumenten en
geluidsapparatuur is kapotgegaan
tijdens de calamiteiten.

Hennep in Swolgen
De politie van Horst aan de Maas heeft vrijdagochtend 3 augustus
hennepplanten aangetroffen in een tuin bij een woning aan de Pastoorswal.
De politie ging naar het huis
naar aanleiding van meldingen van
omwonenden van geluidsoverlast van
een hond. Ze troffen de bewoner niet
thuis. In de tuin vond de politie zes

grote planten, vijf middelgrote- en
vier kleine hennepplanten aan. Deze
werden meegenomen en vernietigd.
De politie stelt een onderzoek in naar
de zaak.
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“Reeën paren in de periode van
half juli tot half augustus. In deze periode hebben de mannetjesreeën, ook
wel bokken genoemd, meer oog voor
de vrouwtjesreeën, ofwel de geiten”,
legt Peeters uit. “De bokken zijn nu op
liefdespad en letten niet meer goed op
en dan gebeurt het. Ze hebben alleen
nog maar oog voor de geiten en dan
komt het wel eens voor dat ze aangereden worden.”
Hij vertelt verder over de gevaren.
“De bokken en geiten laten hun kalveren achter als ze elkaar gaan dekken en
dat gebeurt wel eens aan de rand van
de weg. Dan ontstaan er ook gevaarlijke situaties. De kalveren schrikken en
dan kunnen er twee dingen gebeuren.
Het kalf rent het bos in of rent de weg
over, maar daar kunnen we niets aan
doen.” Als tip geeft hij om vooral goed
op te letten. “In gebieden waar veel
wildspiegels staan, zitten vaak ook veel
reeën. Eigenlijk overal waar bos is.”
De gemeente heeft het probleem volgens Peeters vergroot. “De

gemeente heeft alle waarschuwingsborden voor overstekend wild in heel
Horst aan de Maas weggehaald. Sinds
die tijd merken we echt een toename
van het aantal wilde dieren dat doodgereden wordt. Dat is heel erg.”

Waarschuwingsborden weggehaald
Hij vertelt dat WBE Horst in gesprek
is met de gemeente. “We hopen dat de
borden teruggeplaatst worden, vooral
op plekken waar heel veel wild wordt
aangereden. Denk dan bijvoorbeeld
aan Lottum, Broekhuizen, de Peel,
bij de Schaak, de Schatberg en ga zo
nog maar even door. Als we nu al een
toename merken, ziet het er niet al te
best uit. Je moet je bedenken dat niet
eens alle gevallen gemeld worden. Het
gebeurt best vaak dat er dieren na een
aanrijding gewoon liggen te creperen
langs de weg. Als wij geen melding
krijgen, kunnen we daar niets aan
doen. Dan rot het dier gewoon weg”,

zegt hij. De gemeente heeft afgelopen jaar een sanering op het aantal
verkeersborden uitgevoerd. “We wilden
de wegen rustiger maken en hebben gekeken welke borden overbodig
waren. Daar zaten de waarschuwingsborden voor overstekend wild ook bij.
We hebben een meting uitgevoerd op
die plekken om te kijken of automobilisten de snelheid verminderden op
plaatsen waar die borden stonden,
maar dat was niet het geval”, vertelt
Ton Peeters, die over de verkeersborden in de gemeente gaat. “De WBE
uit Horst heeft ons al laten weten
dat ze de waarschuwingsborden voor
overstekend wild graag terug zien. Wij
gaan nu kijken wat de mogelijkheden
zijn en op plekken waar het echt nodig
blijkt te zijn, waar dus echt veel wild
oversteekt. Daar kunnen we eventueel
borden terugplaatsen.”
Aanrijdingen met wild kunnen
gemeld worden bij Jan Peeters van de
Wild Beheer Eenheid in Horst door te
bellen naar 06 10 16 28 03.

Welkomstbord Klein Lourdes
Zondag 12 augustus starten in Tienray de jaarlijkse Mariafeesten. Gedurende verschillende vieringen wordt
stilgestaan bij Maria. Vele mensen hebben dan ook al de weg naar dit Klein Lourdes gevonden. Toch wil de gemeenschap van Tienray zich nog meer gaan profileren als bedevaartsplaats.
Er is een eigen werkgroep die
zich gaat inzetten voor de promotie
van Klein Lourdes. Op een aantal terreinen is men al actief. Er worden in
samenwerking met de lokale horeca
en het museum dagarrangementen
ontwikkeld en er is een wandelroute
gemaakt langs verschillende religieuze
elementen en kapellen in het dorp.
Het eerste dat men heeft gedaan is
echter het ontwerpen van een groot
welkomstbord dat vlakbij de kerk komt
te staan. Op dit bord staat het verhaal
van Tienray in meerdere talen en een
routebeschrijving van de wandeling. Dit
bord is mede mogelijk gemaakt met
ondersteuning van de Provincie en de
Europese Unie in het kader van een
interregionaal grensproject over bezinning en onthaasten. Het nieuwe welkomstbord wordt zondag 12 augustus
aansluitend aan het Marialof onthuld.
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Spring Kinderopvang organiseert
Olympische Springweek op BSO’s
Van 30 juli tot en met 3 augustus stonden BSO Ark, BSO Bende en BSO Tienerbende in Horst in het teken van
de Olympische Spelen. Iedere dag deden de kinderen een andere sport: balsport, gymnastiek, contactsport, atletiek
en watersport.
Ook andere buitenschoolse opvanglocaties van Spring Kinderopvang deden

mee aan de Olympische Springweek.
“Spring heeft veel locaties in Noord-

Limburg en Oost-Brabant”, vertelt
Suzanne Brienen, projectmedewerker

van de Olympische Springweek. “Wat
is er dan leuker om onderling de strijd
aan te binden om het Olympisch goud?
De Olympische Spelen vormden een
mooie gelegenheid om hierop in te
haken en de kinderen een onvergetelijke vakantieweek te bezorgen.”
In de zomerperiode organiseren de
medewerkers van de buitenschoolse
opvang van alle locaties van Spring
Kinderopvang speciale programma’s
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Door mee te doen aan wedstrijden

konden de locaties leuke prijzen winnen. Wat te denken van ‘wie maakt de
vetste knikkerbaan’ tot ‘So you think
you can dance’? Behalve het sporten
leerden de kinderen ook over de historie van de Spelen, knutselden ze een
Olympische fakkel en bereidden ze een
pastamaaltijd. Iedere dag werd een
dagwinnaar bekendgemaakt. Suzanne
Brienen: “We hebben hele leuke,
sportieve en creatieve inzendingen
ontvangen. We kijken dan ook terug op
een geslaagde week.”

verbouwings

uitverkoop
zaterdag 11 augustus
van 10:00 tot 14:00 uur

Kinderen van BSO Ark doen hun uiterste best op de dag van de atletiek

Anja & Loek en Blond & Co
leukste kapsalon
Uit de verkiezing Leukste kapsalon van het jaar kwam kapsalon Anja & Loek uit Horst als winnaar uit de
gemeenteronde. Zij kregen de meeste stemmen en wonnen de wedstrijd hiermee. Blond & Co kapper uit Sevenum
kreeg het hoogste gemiddelde waarderingscijfer uit meer dan vijftig stemmen. Beide salons winnen hiermee een
plekje in de provincieronde.
Bij de beoordeling mochten klanten hun kapsalons beoordelen op vier
onderdelen: de sfeer, de klantvriendelijkheid, de kwaliteit van de koffie of
thee en het interieur. Tot en met 31
juli kon men op gemeentelijk niveau
stemmen. De twee winnaars gaan nu
door naar de provinciale ronde. Deze

start vanaf 6 augustus. Daaruit komt
één winnaar, die weer mee mag doen
aan de landelijke wedstrijd. Stemmen
voor de provincieronde kan tot en met
28 september. In de finale besluit een
vakjury wie de winnaar is. Ook voor de
salons die zichzelf zo origineel mogelijk
presenteren is een prijs. Daarnaast wordt

gezocht naar de groenste kapsalon
van Nederland. De verkiezing wordt
georganiseerd door Vote Company, in
samenwerking met Thermen Bussloo
en VakantieVeilingen en maatschappelijke partners Pink Ribbon, CliniClowns
en War Child. Voor meer informatie,
kijk op www. kapsalonvanhetjaar.nl

Florale Vormgevers als sultans
Florale Vormgevers uit Horst komt dit jaar met een oosters paviljoen op
het Rozenfestival in Lottum. Tijdens de laatste zeven edities van het
Rozenfestival zorgde Florale Vormgevers ieder jaar voor de aankleding van
de kerk. Dit jaar pakt ze het echter anders aan.

Erwin Michielsen en Ger Hoebers
van Florale Vormgevers presenteren in samenwerking met entertainer Bart Verhees een sprookje van
1.001 rozen tijdens het Rozenfestival.
Vlakbij de Taj Mahal verrijst op het
Maasplein, naar het idee van Erwin en
Ger, een oosters paviljoen. Bezoekers
kunnen via een trap boven over het
paviljoen lopen en genieten van het
uitzicht. Vervolgens kan men via de
achterkant weer naar beneden om het
paviljoen binnen te gaan. Twee toverende sultans zorgen voor een origineel
ontvangst in een decor van bloemenarrangementen met vele rozen.
De presentatie op het Rozenfestival is
daarnaast een voorproefje op de presentatie in november in Théâtre Floral,
bij Florale Vormgevers in Horst.
Voor meer informatie, kijk op
www.floralevormgevers.nl

diverse fietsen met kortingen vanaf 30%
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www.rijstweewielers.nl

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

Autobedrijf

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

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
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Dankbetuiging

Op 14 augustus 2012 zijn

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
na het overlijden van mijn lieve man, pap en opa

Rutten-Hoeijmakers

Jos Elias

50 jaar getrouwd.

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van
woorden, bloemen, praktische hulp, of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt, bedankt!
Kitty
Frank, Nicole, Jules, Jos* en Jet
Ingrid, Peter, Willem en Michiel

Vele bloemen, lieve kaarten, warme woorden en uw persoonlijke
aanwezigheid bij het afscheid van mijn dierbare vrouw,
ôs mam, schoonmam en fantastische oma

Gon Vosbeek
hebben ons enorm gesteund.
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken.
Mart Hendriks
Kinderen en kleinkinderen.

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen
na het overlijden van mam, oma en super oma

Nellie van den Bekerom-Hagens
Daarom willen wij u op deze manier bedanken voor uw aanwezigheid,
de lieve kaarten en bloemen. Het heeft ons allemaal erg goed gedaan en
het was een grote steun. Dank ook voor uw donatie aan de Hersenstichting.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Te koop dames- en herenrijwiel.
Merk Rih type Z-800 3 jaar oud,
verkeren in zeer goede staat.
Alleen als stel te koop.
Vraagprijs samen is € 800,inlichtingen 06 11 44 01 66.

Van vrijdag op zaterdagnacht heeft
iemand mijn groene Gazelle herenfiets
met sleutels meegenomen op het
Wilhelminaplein in Horst. De standaard
is eraf. Fiets/sleutels gezien,
bel me even. Tel. 06 57 63 49 58.

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

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

Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Te huur zomerhuis aan het strand
Mallorca. Nog vrij 12-21 sept en vanaf
4 okt www.huisbertcati.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Maandag 6 augustus gevonden op
de Meterikseweg een beige pluche
knuffelkonijn. Info via 06 14 48 38 12
(vanaf ‘s middags bellen).
Te koop pruimen (Mirabellen).
Westerholtstr. 12 Horst.
Tel. 077 398 30 47.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Restant partij Lambrusco
1½ liter slechts € 3,95 per fles.
Op=op. Slijterij Weijs Horst.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.

Thei & Coba

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Pilates krachtig dynamisch.
Training voor een goede conditie,
figuur en gezondheid.
Voor meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Te huur opslag- en werkruimte
in Melderslo. Afmetingen 2 x 170m2,
heftruck en chauffeur aanwezig, ruimte
is vorstvrij, buitenterrein verhard.
Tel. 0478 69 80 55.
Caravanstalling Castenray. Afgesloten
en goed geventileerde stalling.
Stroomvoorzieningen aanwezig.
Tel. 06 14 27 35 19/06 10 64 02 23.
Te koop blauwe bessen.
Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 077 398 62 49/06 58 86 32 52.
Onze papegaai is 5 augustus in Meterik
weggevlogen! Het gaat om een
groene kleine ara met aan de
binnenkant van de vleugels rood.
Tel. 06 23 11 71 37/06 29 03 55 74.

Deze dag is er om 15.00 uur
een H. Mis tot dankzegging in
de ST. Oda kerk te Melderslo.
Daarna wordt het feest met
familie, vrienden en bekenden
voortgezet in M.F.C. De Zwingel.
Pastoor Teeuwenstraat 17
5962 CB Melderslo.

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).
Taoistische gezondheid praktijk.
Tai Chi, Chi Qong, Ching-I Gedipl leraar
Rep of China 06 19 58 59 04.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Klassieke massage.
Bij pijn en vastzittende spieren.
Mayke 077 398 61 14.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Mitsubishi Galant 2.0 GLXI Wagon.
Groen metalic. Bwj. 1997. Voorzien
van 3G-LPG installatie. Gekeurd tot juli
2013. In prima staat. Goed onderhouden. Prijs € 1.650,- evt. extra set
banden met metalen velgen.
Inl. 06 38 90 42 40.
www.fitnessdans.nl
Zumba.....The hottest Latin Fitness
Dance Workout!
Bolchrysanten zijn er weer!
Vanaf 08 aug. mooie dikke kwaliteits
bolchrysanten in pot, diverse kleuren.
€ 4,00 per stuk. Dagelijks open,
zelfbediening. Veenweg 5A,
5966 PX America. Mooie kwaliteit!
Ook nog potrozen € 3,00 p/st.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken, overstap/
begeleiding Windows 7. Bel mij gerust
op 06 14 51 11 20.
Te koop diverse soorten groeten
en fruit, o.a. rabarber, snijbonen,
knolselderij, prei, soeptomaten
en mirabellen (pruimen).
Thijs Huys, Langstraat 64, HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Gezocht! Gemotiveerde mensen
met ambitie en goede sociale
vaardigheden. Die graag vanuit
huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
of bel: 06 27 02 17 83.
Meditatieve workshop schilderen
of boetseren. Laat u verrassen
wat er uitkomt, na bespreking.
Ook leuk als vriendengroep, e.d.
Voor meer info www.stepinside.nl,
of marijke@stepinsie.nl.
tel. 06 36 54 51 23.

Geboren

Jade

5 augustus 2012
Dochter en zusje van
Kanthima en Erik Boots
Jasmin
Het Veldje 203
5961 LE Horst

Hoera…
we hebben een zoon!

Geboren op
3 augustus 2012

Rins

Stefan Custers en
Anke Besouw
Broertje van Siem

Zoon en broertje van
Geert, Anja en Tieme
Versleijen-Holtermans

Klompenmakerstraat 20
5961 KE Horst

St. Josephstraat 9
5961 GL Horst

Nieuw! Pedicurepraktijk PuuR,
Mirjam de Haart, Herenbosweg 41,
Melderslo tel. 06 39 05 74 69.
Behandeling op afspraak.
Te koop damesfiets b.j. 2011 lage
instap. Z.g.a.n. Prijs n.o.t.k.
Tel. 077 398 77 52.
Met spoed gevraagd zelfstandige
hulp in de huishouding voor 1 dagdeel
per week in Horst. Tel. 077 398 15 18.
Voetreflexzone massage. Voor
ontspanning, preventief en bij klachten.
Mayke 077 398 61 14.
Verloren slaapzak, ergens tussen
Horst-centrum en Venloseweg, ter
hoogte van Dijkerheideweg.
(vrijdag 27 juli) Tel. 06 20 90 12 02.
Te koop klein appartement met ruime
balkons in Horst. Tel. 06 53 69 66 11.
Te huur bierwagen en koelwagens.
Verhaegh aanhangwagens Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Nu te huur bij Stervideotheek!
Venloseweg 2, Horst: Battleship/
Wanderlust/Wrath o.t. Titans/
Inseparable/Rampart/Haywire/
Brake/Project x/Man on a Ledge/
The Grey/Contraband//
Actie: 2 dagfilms & 2 weekfilms € 10,00.

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

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

www.theoarts.com

Geboren
4 augustus 2012

Tijn

Dag en nacht bereikbaar

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

Hoera!

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

Nieuw in Horst!
Boutique Mamalika: voor jonge mode,
crazy lenzen, piercings, horloges,
ringen en mode accessoires.
Alles eigen import en nergens anders
verkrijgbaar. Kom langs en kijk zelf.
Herstraat 44c, Horst.
Kinderfeestje Maria-hoeve.
Klompschilderen, koe pimpen of
boerengolven op woensdag-, vrijdagen zaterdagmiddag. Voor meer info:
www.maria-hoeveamerica.nl
077 464 12 16/06 55 82 12 76
Nieuw! Klootschieten.
Lekker gezellig een middagje
boerengolven of klootschieten.
Met familie, vrienden of collega’s
www.maria-hoeveamerica.nl
tel. 077 464 12 16.
Klassieke massage.
Bij pijn en vastzittende spieren.
Mayke 077 398 61 14.
Valise atelier & natuur
Cursussen schilderen en vegetatief
vormgeven.Workshops in dagdelen
voor groepen, families, bedrijven etc .
Ook aanwezig op de Rozenfeesten
met schilderwerk van cursisten.
Info www.valise.nl of 06 12 69 79 35.
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.

Grafmonumenten
en restauratie

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

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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15 VRAGEN aan Jesper Baltessen 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

Jesper Baltessen
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik achterop de fiets bij mijn opa
door de straten van mijn oude woonplaats, Valkenswaard, fietste. Ik vond
dat altijd erg leuk, want mijn opa wees
altijd dingen aan en vertelde daarover.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Het standaard antwoord dat ik niet
echt grote leugens vertel, alleen maar
wat smoesjes. Als ik bijvoorbeeld te
laat thuis kom na het uitgaan. Dan zeg

aKTie

zomercollecTie

2
arTiKel
E1,e

ik dat ik met de rest mee terug ben
gefietst, terwijl dat helemaal niet zo
was.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Gedachten lezen lijkt me erg fijn om
te kunnen. Zo kun je nooit een fout
antwoord geven en meteen zien of
mensen de waarheid spreken of niet.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Het hockeyveld. Daar ga ik best vaak
met mensen uit mijn team naartoe en
als ik dan moet trainen scheelt het mij
dat heel veel tijd.
Waarop ben je het meest trots?
Trots ben ik er niet echt op, maar ik

Ben jij ‘n baby, en
r
dreumes, of peuentem
ama
gaan jouw papa il ik wel
werken, dan w ssen!
op jullie pa
Op ma, di en do heb ik nog plekjes vrij.

Nieuwsgierig?
Laat je mama of papa dan maar bellen.

Tel. 077 466 05 19

Gré Geurts

*

gecertificeerd gastouder

vond het wel heel leuk toen ik in het
eerste team in de voorselectie van het
Limburgs hockeyteam zat.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
You’re beautiful van James Blunt. Het
heeft een speciale betekenis voor mij,
het herinnert me aan mijn oma.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Iedere jongen die deze vraag krijgt,
denkt hetzelfde, maar niemand zet het
in de HALLO en ik dus ook niet.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémon-kaarten spaarden alle jongens op de basisschool en in de pauzes
ruilden we ze met elkaar. Of we deden

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

Kinderdagverblijf

Bambino

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

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

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

HORST
AAN DE MAAS
HORST

*Geldig op de afgeprijsde prijs.
*Tenzij anders aangegeven.

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

It’s Clean

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

Van ma 6 t/m za 11 aug.

De nieuwe
najaarScolleecnTie
stroomt binn

er spelletjes mee, zoals ’handjeklap’,
waarbij je elkaars kaarten kon winnen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
De VS lijken me leuk. Je hebt er zoveel
mogelijkheden en er is zoveel te doen.
Ook de grote steden daar lijken me
geweldig. Ik ben er helaas nog nooit
geweest, maar misschien gaan we er
volgend jaar naartoe.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Tijdens het WK in 2010 hebben we de
wedstrijd Nederland–Brazilië met een
paar vrienden bij mij thuis gekeken.
Toen Nederland won zijn we met z’n
allen het zwembad in gesprongen.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
John’s Foodstore natuurlijk! Daar
hebben ze lekker eten en ook nog eens
veel keus.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Hoogtevrees. Heel erg heb ik het niet,
maar als ik op een hoog gebouw sta,
blijf ik toch liever weg van de rand.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Lekker uitslapen, dan een hockeywedstrijd spelen en dan ’s avonds iets
leuks doen met mijn vrienden.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou geen tatoeage nemen denk ik.
Heel misschien een hele kleine met
een speciale betekenis of zo, maar nu
zeker nog niet.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn leven er over zo’n vijftien jaar
uit zal zien. Welke baan ik heb, of ik
gezond ben enzovoort.

* Dagopvang
* Peuterspeelzaal
*Onze
Buitenschoolse
deuren zijn geopend!
opvang
*Dagopvang
In de kernen America,
*Peuterspeelzaal
Griendtsveen,
Hegelsom,
*Buitenschoolse
opvang
Meterik, Swolgen.

Tot ziens op één van
Tot ziens op
onze Kindcentra!

één van onze

Kindcentrum
Doolgaardkindcentra
in
Kindcentrum Meuleveldde
regio!
Kindcentrum Weistebeek

Column

Gay Pride,
stiekem
stoute
versie van
Limburgs
carnaval?
Eén weekend per jaar laten
we het als Nederlanders toe:
een stad vol roze, een
overvloed aan leren broekjes,
ja broekjes, het liefst zo klein
mogelijk, grote pruiken,
Madonna-bh’s en mooie,
ontzettend hoge hakken, vooral
zowel mannen als vrouwen: Gay
Pride.
De Gay Pride met zijn
bijbehorende Canal Parade
speelde zich afgelopen weekend
in onze hoofdstad af. Wat een
heerlijk feest. Tachtig boten vol
schoon, en ja ook minder schoon
(van harige mannenbilletjes die
uit twee gaten op bilhoogte de
broek uitpoppen ben ik niet zo
gecharmeerd) voeren
zaterdagmiddag door de grachten
van de binnenstad.
Nou moet ik eerlijk toegeven
dat ik tijdens deze verkleedpartij
toch een beetje aan ons eigen
carnavalsfeest hier in Horst aan
de Maas moest denken. Net als in
februari hier in het Zuiden, botste
ik afgelopen zaterdag ook een
paar keer tegen een matroos of
politieman aan. Natuurlijk wel
tegen de iets stoutere matroos en
de ietwat meer ondeugende
politieman, ik bedoel over
mannenbilletjes of ballenknijpers
hoef ik me hier in Horst geen
zorgen te maken, maar hey, het
heeft er allemaal wel iets van
weg.
Dag en nacht feest, waarbij
iedereen erbij hoort en waarbij
niets te gek is: komt je dat niet
bekend voor? “Vreselijk” of “Niet
normaal” hoor ik uit
verschillende hoeken als het
onderwerp Gay Pride
aangesneden wordt, maar kom
op, wij kunnen er met z’n allen
ook wat van tijdens carnaval en
daar is toch ook niets vreselijks
aan?
Ik vind het een geweldig
feest daar in Amsterdam. We
kunnen best wel vaker zoiets
organiseren. Aangezien Horst
toch al wat ervaring en oefening
heeft in dit soort feesten denk ik
dat ik wel een oplossing weet:
volgend weekend Horst Pride?
Mies
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Zomerinterview

Gonnie en Wilfried
Starink
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker van Horst aan de Maas. Deze week:
Gonnie (60) en Wilfried (61) Starink uit Geldermalsen in Utrecht. Zij staan op vakantiepark Klein Vink in Arcen.

VAKANTIE
“We brengen vandaag een bezoek
aan Horst omdat we in een vakantiekrantje hebben gelezen dat er een
markt stond op dinsdag”, vertelt
Gonnie.

Heel anders
dan bij ons thuis
“We zijn hier wel vaker in de buurt
geweest, want er wonen vrienden van
ons in Hegelsom. Ken je Bonen Piet?”
vraagt Wilfried. Na wat gelach vertellen
ze dat ze de omgeving heel erg mooi
vinden. “Het is hier weer heel anders
dan bij ons thuis.”

Nieuwe dingen
ontdekken
“Voordat we hiernaartoe gingen,
zaten we in Mallorca. We hebben nog
niet genoeg vakantie gehad, dus plakken we er nog maar een half weekje
aan vast”, lacht Gonnie. “We wandelen eigenlijk altijd overal. We hebben

hier ook al heel veel in de omgeving
gezien, maar er zijn altijd weer nieuwe
dingen te ontdekken, toch?”

Gemoedelijke
sfeer
“We genieten hier vooral van de
zon”, vertelt Wilfried. “We zijn gisteren
naar de Floriade geweest. Dat was erg
indrukwekkend. Eigenlijk was alles er
heel mooi, maar ik vond het kunstwerk
van Willowman wel erg bijzonder”,
zegt Wilfried enthousiast. “Er heerst
een heel gemoedelijke sfeer op de
Floriade. Sommige mensen zeggen dat
je twee dagen nodig hebt om alles te
zien, maar een dag vind ik wel genoeg
hoor. Ik wandel heel graag, maar dat
geslenter de hele dag door is wel wat
anders. Ik moet zeggen dat het wel
echt de moeite waard was.”
Gonnie en Wilfried verblijven
nog een paar dagen in Arcen op het
vakantiepark en gaan dan weer terug
naar Geldermalsen.

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

PLUK, LEER EN GENIET

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

Bij het nuttigen van een kop koffie
met een stukje vlaai een 2e kopje
koffie (max. 4 personen)*

gratis
*
*

* actie geldig van 11 tot 18 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

Rozenveld-pachters
Vakantie. Dat betekent voor de meesten van ons lekker uitrusten van de dagelijkse beslommeringen op het
werk of het blokken op school. Maar niet iedereen doet het rustig aan in de zomermaanden. Voor sommigen is het
juist extra hard werken in de vakantietijd. HALLO bezoekt zes weken lang mensen in Horst aan de Maas, die een
typisch ‘zomers’ vakantieberoep uitoefenen. Deze week de laatste editie: de ‘plakpachters’.

Wie kent het niet: op de knieën
door het zand tussen rozenstruikjes
ogen zetten of elastiekjes binden.
Afzien in de hete zon en zwarte
zand, maar het geld maakt alles
goed. De meeste jongeren gaan in
de zomermaanden in dienst bij een
kweker om rozen te oculeren. Je kunt
echter ook zelf een ‘plak’, dialect voor
een stuk grond, aannemen.

Een veld van
70.000 rozen
Ergens tussen Lottum en Melderslo
zitten zes studenten te zwoegen. Bart
Verheijen: “We hebben dit jaar een
plak aangenomen bij Robert Coenders.
Elk jaar nemen Nikki en ik een stuk
grond aan bij een kweker. We zijn
allebei oculeerders en we hebben
één binder. Dit jaar hebben we er nog
een groepje bij van twee oculeerders
en een binder. Samen hebben we een
veld van 70.000 rozen aangenomen
van de kweker. Daar krijgen we dan
een bepaald bedrag voor dat we zelf
moeten verdelen.”

thema 09

VAKANTIE

Of ze al gekke dingen mee hebben
gemaakt op ‘de plak’? “Neuh, wij
zijn maar simpele mensen.” zegt Bas
Smits. Ondertussen wordt er wel de
hele tijd gelachen en vertelt Jeroen
Huijs grappen met een T-shirt om zijn
hoofd geknoopt.

Ze bepalen bijvoorbeeld zelf wanneer
ze werken en hoe lang. Als het slecht
weer is kun je niet oculeren, en dat
was het de afgelopen weken. “En nu
het zo heet is draaien we tropendiensten: van ’s morgens zes tot
’s middags twaalf uur en dan vaak
’s avonds nog van zes tot negen.”
Nikki Seuren: “Het is zwaar werk, maar
we verdienen goed. Het leukste aan
dit werk is dan ook het geld eigenlijk. Je krijgt er alleen pijnlijke knieën
van.” Bart: “Ik vind oculeren ook wel
mooi werk eigenlijk: ik probeer steeds
sneller te zijn.” Nikki: “Elkaar opjennen, dan blijft het uitdagend.”
Joyce Peeters doet het dit jaar voor
het eerst. Ze moet even nadenken of
het mee of tegenvalt: “Het is zwaar
werk, maar ik houd het goed vol.”

Zwaar, maar leuk
Hoewel ze volledig zelfstandig
werken, komt kweker Robert elke dag
wel een paar keer kijken. Hij brengt
nieuwe stekken en controleert af
en toe of de rozen goed gezet zijn.
“Zolang ik student ben, blijf ik dit zeker
doen”, zegt Bart.
“Als ik straks een baan heb, ga ik
dit denk ik niet in mijn vakantie doen.
Alhoewel, misschien toch wel”, zegt
Nikki lachend.

HALLO op vakantie
Anita Lambregts uit Horst stuurde ook een vakantiefoto in naar
de redactie. Het duurde even voordat we beseften dat ze niet op
een van de eilanden van het zonnige Griekenland zat, maar
gewoon in Horst. Anita heeft haar tuin helemaal in Griekse stijl
opgetrokken, en zit dus gewoon achter het huis de HALLO te lezen.
“Lekker even relaxen”, laat ze weten. Fijne vakantie!

De Schatberg
Toerist in eigen regio!
Wist u dat…

Steeds sneller zijn

√

De jongeren moeten voor dat
bedrag alles regelen op het rozenveld.

√

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

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• 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
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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.

Fred Houben, bassist Heideroosjes
en eigenaar Witgoed en van Bontewas

Kamperen in Zeeland
Deze zomervakantie kampeerde ik in Zeeland. Met vrouw en twee kleine kinderen toog ik naar de boerencamping die volgens Zoover gespecialiseerd is in jonge gezinnen.

VAKANTIE
Vorig jaar reden we nog helemaal
naar Zuid Duitsland, waar we twee
weken lang vochten tegen het water
zoals alleen Nederlanders dat kunnen.
Greppels graven, laarzen kopen en paraplu’s vervangen door exemplaren met
een hoge windvlaag-bestendigheidsfactor. Helpen deed het allemaal niet. Deze
zomer naar het strand in Zeeland dus.

werk Joepie’. Foutje. Gevolg: een dag
langer vakantie. Lekker een dag in de
wei met mijn zoon. De zon scheen. Op
het terrein bouwden we de hele dag
aan onze hut van pallets, bonenpalen
en andere grote materialen die lastig
zijn om af te voeren sinds inwoners uit
Sevenum niet meer welkom zijn bij de
AVL in Blerick.

Vikingavonturen
in de tent

Niet van suiker

Alle dagen zandkastelen bouwen
en zwemmen in de zee. Toen de tent
werd opgetogen scheen de zon. Niet
te warm. Precies goed. Daarna begon
het te regenen. Niet heel hard, maar
wel heel lang. Via de draadloze Wi-Fiverbinding zag ik dagenlang blauwe en
rode vlekken voorbijtrekken op de buienradar. Alle Yahtzee-scoreformulieren
werden netjes ingevuld en het grondzeil van de tent veranderde in een
soort waterbed waarop de kinderen de
prachtigste Vikingavonturen beleefden.
Op mijn eerste werkdag stond in
mijn agenda vermeld ‘kindervakantie-

Toen de hut af was en we bezig
waren aan de accessoires (een authentiek zwaard van hout en een glijbaan
vol splinters), begon het te regenen.
Eerst een beetje en daarna hard. Snel
de hut in. In de stromende regen
hoorde ik in de verte de omroepinstallatie: “Voor iedereen met een lekkage in de hut, de organisatie heeft
voldoende emmertjes en bakjes om
onder de gaten te zetten.” Onze zelfgebouwde hut was droog. Waterproof!
Mijn zoon keek omhoog en zei: “Ik ga
naar buiten, want ik ben gelukkig niet
van suiker.” Na een korte aarzeling
liepen we samen het verlaten Joepieterrein op.

HALLO en hoije wah
BUDGETBARBECUE!

Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op het station
Horst-Sevenum. Waar gaat de reis naar toe?

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

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

Op de parkeerplaats van het
station loopt een ouder echtpaar in
de richting van de spoorbomen. Leo
en Corrie Groetelaars (beiden 82)
uit Grubbenvorst gaan vandaag naar
Amersfoort. De trein van 08.30 uur
hebben ze net niet kunnen halen,
maar dat maakt ze niet zo uit. Rustig
lopen ze naar de kaartjesautomaat.
Beiden kopen ze een kaartje richting
Amersfoort.
“Het lukt me niet om het
kaartje af te stempelen”, zegt Leo.
Corrie snapt het ook niet. Leo loopt
ondertussen naar de overkant van
de spoorweg. “Ik ga kijken of de
stempelautomaat het aan de overkant

wel doet”, lacht hij. Corrie vertelt dat
ze wel vaker met de trein gaan. “We
hebben zo’n speciale kaart waarmee
we zeven dagen per jaar gratis kunnen
reizen. We maken er nu al ruim 20 jaar
gebruik van. Eens in de twee maanden
gaan we een dagje weg met de trein”,
vertelt ze enthousiast.
Deze keer hebben ze voor
Amersfoort gekozen, omdat ze een
stad willen bezichtigen die ze nog
niet gezien hebben. “Amersfoort lijkt
ons wel leuk, maar we hebben niet
iets speciaals met de stad. We willen gewoon zoveel mogelijk steden
zien en Amersfoort hebben we nog
niet gehad”, zegt Corrie. “Vandaag

gaan we winkelen, de stad bekijken
en terrasjes pikken. Gewoon een
dag genieten”, lacht ze. “Als we
Amersfoort hebben gezien en nog tijd
over hebben gaan we misschien nog
even langs bij onze dochter in Houten,
maar dat weten we nog niet.”
Dan komt Leo aangelopen. “Het is
me gelukt”, zegt hij. “M’n kaartje was
gewoon te breed. Ik heb er een stuk
vanaf gescheurd en nu doet hij het
wel.” Ondertussen groeten ze nog wat
mensen. Ze moeten nog even wachten voordat de trein aankomt, maar
dat hebben ze er voor over. Vandaag
wordt hun verzameling steden weer
een beetje uitgebreid.
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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

Zeeuwse babbelaar
De laatste tijd worden diverse dag- en weekbladen verrast door
ingezonden stukken van ene Peter Rechsteiner. Zoals hij zelf zegt, een
Zeeuw in hart en nieren.
Maar toen ik, lang geleden,
mijn opleiding volgde aan de Coak

in Middelburg, heb ik de Zeeuwen
leren kennen als een vriendelijk en

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

hardwerkend volkje. Zonder kapsones
en wars van stokerij.
Het enige is dat een Zeeuw de
letter H vooraan in een woord vervangt
door een K en de H bij sommige
woorden gewoon laat vervallen. De

heer Rechsteiner zou dit moeten
weten.
Dus bij deze, Peter, stop met
ouwe oeren en met je hutstukjes!
Henk Roenhorst,
Horst

VERSE BLAUWE BESSEN

Venray

tel 0478 - 52 10 70

www.julicher-meijer.nl

CURS

USBOMAAK KANS
N T.W OP EEN
.V. €
10,-

OPEN DAG

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2012

van 11.00 - 15.00 uur in De Clockert, Bergweg 4, Venray
Op de open dag kunt u terecht voor informatie over de cursussen
zoals die in de programmagids en op de website zijn te vinden.
U kunt zich tijdens de open dag uiteraard ook inschrijven.
Van veel cursussen zijn docenten aanwezig om u informatie te geven.
Voor het bepalen van uw instapniveau bij de taalcursussen kunt u
de betreffende docent raadplegen. Er zullen diverse workshops en
demonstraties worden gegeven. U bent van harte welkom!
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

BLAUWE BESSEN PRODUCTEN
ZIJN OOK EEN GEZONDE OPTIE
Geopend van maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 16.30 uur
en op zaterdag van 09.00 - 12.30 uur.
Fam. Geurts, Dorperpeelweg 5, America
tel. 077 - 4642160, www.blauwebessenland.nl

Tel. 077 464 21 60 • www.blauwebessenland.nl

Zonne-energie bespaart geld
Voorbeeld: 5m2, opbrengst 690 Kwh,
verbruik 3500 Kwh.
Aankoop prijs
Subsidie*
Totaalkosten
Rendement in 15 jaar

Besparing

€ 1.395,00
761,25
€
633,75
€
€ 2.277,00

€ 1.643,25

* Onder voorbehoud

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

JACOBS

dakbedekkingen

0478-531795

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

Bespreking Poll week 30

Wie in het centrum woont, mag niet zeuren over geluidsoverlast
Zo luidde de stelling van week 30. Aanleiding was de discussie rondom
geluidsnormen van horeca. Een ruime meerderheid van 62% van de
stemmers was het eens met de stelling. Oneens werd ingevuld door
38% van de stemmers.
Jan Huys uit Broekhuizen vindt dat geluid met mate mag: “Het is normaal
dat er extra geluid is als je in een centrum woont. Maar dat wil niet zeggen
dat er onbeperkte herrie mag zijn. Ook de bewoners in het centrum hebben
recht op rust.” Hans uit Horst was het oneens met de stelling: “De horeca in het

centrum moet eens rekening houden met de mensen die er wonen, winkelen,
lopen en fietsen. De vervuiling en geluidsoverlast zijn een doorn in het oog voor
velen. Sommige ondernemers snappen dat er regels zijn maar enkele lappen
alle regels aan hun laars, zeker kijkende naar de activiteiten. Die zijn vaak voor
kleinere doelgroepen maar veroorzaken overlast voor velen.”
Wim uit Horst geeft aan dat het wel om veel gevallen gaat: “Als het nou
om een paar activiteiten per jaar ging was het nog wat anders, maar het zijn er
zeker meer dan 20 en dan wil je wel een keertje slapen zonder oordopjes.”

De aansluiting op het glasvezelnetwerk is een ramp
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nu het glasvezelnetwerk bijna overal in de grond ligt, wordt het tijd om de
aansluitingen te voltooien. Links en rechts komen op de redactie berichten binnen
dat het aansluiten niet geheel vlekkeloos verloopt.
“Ik heb spijt als haren op mijn hoofd, dat ik ben overgestapt. Nu ben ik er
alleen maar op achteruit gegaan: minder lokale zenders, stotterende beelden,
extra kosten. Al met al denk ik, dat ik mooi in het verkooppraatje ben getrapt”,
aldus een van de klagers.

Mensen klagen over storende tv’s, zenders die ze niet meer kunnen
ontvangen en aansluitingen die niet werken. Aan de andere kant staan de
mensen bij wie de overstap vlekkeloos is verlopen. Dit is een groep die over het
algemeen niet zal uitspreken dat het prima is gegaan. Positieve mensen spreken
zich vaak minder snel uit dan mensen waarbij iets mis is gegaan. Krijgen we
echt een vertekend beeld van de aansluitingsperikelen? Of is het inderdaad een
puinhoop? De aansluiting op het glasvezelnetwerk is een ramp. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31)
Ik heb moeite om het sporten na de vakantie weer op te pakken > eens 57% oneens 43%

D!rk

Reacties:
“Oh kijk, een bijzondere
www.hallohorstaandemaas.nl
tractor!”
“En hier, man vangt

baars van 2 kilo!”… Het is
duidelijk, het is komkommertijd op de redactie. Ook lokale
nieuwsbladen hebben last van
de leegte in nieuws die
achterblijft als het grootste
deel van de Nederlanders de
caravan heeft volgepakt met
hagelslag en naar zonniger
oorden vertrekt.

Ze zijn nog steeds te koop.
Zelfpluk is mogelijk.
Echtscheiding
Arbeidsrecht
Alimentatie
Letselschade
Omgangsregeling
Overeenkomstenrecht
GRATIS kennismakingsgesprek!

KomkommerKop
tijd
Tekst

“Kijk, een cavia die kunstjes
kan!” “Zo, heb je al gelezen over
die man die 50 werd?” Nieuws
verdampt snel als de zon hard
schijnt. Toch moet de krant elke
week weer vol. En dat gaat soms
makkelijker dan andere keren,
weet ook deze redacteur terwijl
ze naar haar lege scherm staart.
Gelukkig hadden wij daar
deze week geen last van, denkt
de redacteur tevreden. Immers,
de brandweer moest met
gezwinde spoed naar de
zwemvijver, waar zij dachten
burgemeester Van Rooij uit het
water gered te hebben. Niets
was minder waar: eenmaal op
de kant transformeerde de
goedlachse burgervader in een
onherkenbare groene blob, die
de brandweermannen streng
toesprak over het wel en wee
van overstekende reeën.
“Het leek wel een aliën”, zei
de geschokte woordvoerder van
de brandweer over het voorval.
“Het heeft ons in ieder geval
met de neus op de feiten
gedrukt: we moeten voorzichtiger zijn in de paringstijd van
reeën.” De burgemeester, die
ondertussen was gealarmeerd
door het feit dat zijn dubbelganger bijna verdronken was, stelde
een noodwet in waarin werd
vastgesteld dat men zich tussen
juni en september slechts nog
met fietsen mocht verplaatsen in
Horst aan de Maas. De oppositie
reageerde positief. Daarnaast liet
de burgemeester vallen dat de
reeën zich vooral aan de
geluidsnormen moesten houden
tijdens de paringen, want
overschrijding zou streng
gehandhaafd worden. De reeën
hebben nog niet gereageerd op
de uitingen van Van Rooij.
Deze redacteur wordt
zachtjes in haar zij gepord en
staart naar een leeg beeldscherm. “Komkommerdutje?”
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
9 augustus 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Een fietstocht voor 55-plussers in de gemeente
Horst aan de Maas!

Onderhoud wegbermen
Fietstocht Beleef de Dag 2012 2012
De fietstocht vindt plaats op woensdag
12 september. De route is ca. 40 kilometer.
Er zijn twee startpunten:
1. De Witte Hel, Dijkerheideweg te Horst.
Starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.
2. De Wingerd, Maasbreeseweg te Sevenum.
Starttijd tussen 10.00 en 11.00 uur.
Bij de start ontvangt u een lunchpakket en een
tegoedbon voor een kop koffie met vlaai (alleen
inwisselbaar bij uw startlocatie gedurende de
starttijd). En natuurlijk ontvangt u de fietsroute
met activiteitenprogramma. Het inschrijfgeld
bedraagt € 6,00.
Thema 2012: Lekker fietsen & goed
wonen in Horst aan de Maas!
Op verschillende manieren en op
verschillende locaties zal gedurende
de dag aandacht besteed worden aan
(ouderen)huisvesting. Daarbij moet
gedacht worden aan de plannen rond
Hof de Berkel, zorg bij zelfstandig
wonen, domotica, woningaanpassingen enzovoorts. Wonen Limburg
heeft een puzzelopdracht opgenomen
in de fietstocht (met leuke prijzen!).
Gemeente Horst aan de Maas is voor
de 3e keer uitgeroepen tot Limburgs
beste woongemeente.

Inschrijfdata:
- woensdag 8 en 22 aug.: 10.00 tot 12.00 uur
Info.: Jan Engels, tel. 0478-69108
• KBO Griendtsveen,
Meester ter Voertstraat 6
Inschrijfdata:
- doorlopend, mits thuis aanwezig.
Info.: Joke Steeghs, tel.: 0493-529266
• KBO Lottum,
Horsterdijk 1, De Smetenhof
Inschrijfdata:
- woensdag 22 en 29 aug. 10.00 tot 12.00 uur
Info: Ton Vosbeek, tel.: 077-3661524

Bus
Kunt of wilt u niet fietsen, maar wilt u deze
dag toch mee beleven? Dan kunt u zich
telefonisch aanmelden voor de bus. Telefoon
077 - 477 96 11 (Loek Logister, gemeente
Horst aan de Maas). De bus vertrekt vanaf het
Gasthôes om 11.00 uur. De bus zal alle activiteiten bezoeken. Het inschrijfgeld betaalt u op
de dag zelf voor het instappen. U ontvangt hier
ook de rugzak met lunchpakket.
Inschrijfadressen
• Gemeentehuis Horst aan de Maas
- tijdens kantooruren;
• KBO Broekhuizen,
Naesenhof 15, Naesenhof
Inschrijfdata:
- woensdag 15 aug.: 10.00 tot 12.00 uur
- vrijdag 17 aug.: 10.00 tot 12.00 uur
Info: Mien Colbers, tel. 077-4632139
• KBO Meerlo,
Mgr. Jenneskensstraat 7, De Spulplaats

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn nodig om de afwatering
van de wegen te verbeteren en om gevaarlijke
wegkanten te voorkomen. Daar waar de bermen
hoger liggen dan het wegdek, worden de
bermen verlaagd. Hierbij gaat het om de strook
tussen de weg en de aanliggende (particuliere)
percelen. Ter versteviging van de berm wordt
langs de wegkant ook een halfverharding van
zgn. “grauwacke” of grasbetonstenen aangebracht. Na het verlagen van de bermen worden
deze opnieuw ingezaaid met gras.
Overlast
Er wordt alles aan gedaan om eventuele
overlast tot een minimum te beperken, maar
mogelijk zal er af en toe een wegafsluiting
plaats vinden. Woningen en bedrijven blijven
zoveel mogelijk bereikbaar. De aanwonenden

worden door de aannemer vooraf op de hoogte
gesteld. In bepaalde gevallen kan het ook noodzakelijk zijn dat geparkeerde auto’s verplaatst
moeten worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Eventuele omleidingen worden ter plaatse
aangegeven.
Meer informatie
Kijk op www.horstaandemaas.nl voor meer
informatie over de werkzaamheden. Het is de
bedoeling dat de werkzaamheden begin oktober
afgerond zijn. Door onvoorziene omstandigheden zoals het weer, kan het nodig zijn dat de
planning van de werkzaamheden aangepast
wordt.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de R. Kersten van
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
(077) 477 97 77.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
opzichter van de gemeente, de heer
Th. van Gend, bereikbaar op telefoonnummer
06 - 523 04 343.

Horsterweg tussen Melderslo en Broekhuizen afgesloten

Inschrijven
Inschrijven kan van 1 tot en met
31 augustus. Voor het aanmelden
is dit jaar geen aanmeldkaart nodig.
Wilt u meefietsen, dan kunt u zich
aanmelden op de hier onder
genoemde plaatsen. Bij de
inschrijving dient u het inschrijfgeld
van € 6,00 contant (en liefst gepast!)
te betalen. U ontvangt dan de
Beleef-de-dag-rugzak 2012. Deze
rugzak is op 12 september het
startbewijs.
Scootmobielen
De route is helemaal met de scootmobiel te rijden.
U dient er wel zelf van overtuigd te zijn dat u en
uw scootmobiel in staat zijn om de route van
40 km te volbrengen. Deelname is op eigen
risico. In geval van nood kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen met de organisatie.

In de maanden augustus en september wordt
onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegbermen in het buitengebied en de dorpskenen
van Broekhuizen, Lottum, Horst, Grubbenvorst,
Melderslo, Sevenum, Swolgen. Het werk wordt
in opdracht van de gemeente uitgevoerd door
aannemer Palmen Infra bv uit Weert,

Aanleg dassentunnels
van start

• KBO Sevenum.
Ingang Maasbreeseweg 2, C.C. De Wingerd.
Inschrijfdata:
- woensdag 15, 22 en 29 aug.: 10.00 tot 12.00 uur
- vrijdag 17, 24 en 31 aug.: 14.00 tot 16.00 uur
Info: Piet Thijssen, tel. 077-4671545

Op 20 augustus wordt in opdracht van
Staatsbosbeheer gestart met de aanleg van
twee dassentunnels in de Horsterweg tussen
Melderslo en Broekhuizen. Verwacht wordt
dat de werkzaamheden 3 weken duren.
Gedurende die periode is de weg afgesloten
voor alle verkeer behalve fietsers en voetgangers. Er wordt uiteraard geprobeerd de
werkzaamheden zonder al te veel overlast uit
te voeren.

Aanpassing middengeleiders
Gelijktijdig met de werkzaamheden van
Staatsbosbeheer gaat de gemeente Horst
aan de Maas werkzaamheden verrichten
aan de middengeleiders ter hoogte van de
Meerlosebaan en de Rode Vennenweg.
Heeft u vragen over de gemeentelijke werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met
de heer W. Konings. Hij is bereikbaar via
077-477 97 77.

Tips en opmerkingen
Deelname is op eigen risico. Zorg dat uw fiets
in orde is (bandenplaksetje meenemen!). Neem
de verkeersregels in acht en volg strikt de
aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Let
op de weersverwachting en pas daar uw kleding
op aan.

Zomerreces

Beleef-de-Dag-activiteiten
Op www.beleefdedag.nl vindt u alle activiteiten
die in Horst aan de Maas worden georganiseerd
voor 55-plussers.

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.

Organisatie
Werkgroep Beleef de Dag, waarin vertegenwoordigers van de KBO’s Horst en Sevenum,
Synthese, Wonen Limburg, de Zorggroep,
Ypkje Hoekstra (Consulent Zelfstandig Wonen)
en de gemeente Horst aan de Maas.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Hans Chlon van Synthese. Tel.: 077-3978500.
E-mail: h.chlon@synthese.nl

Géén vergaderingen
van de raad!
Vergaderkalender
Dinsdag 21 augustus 2012:
Dinsdag 28 augustus 2012:
Woensdag 29 augustus 2012:
Dinsdag 11 september 2012:

Themabijeenkomst Decentralisatie Jeugdzorg
Commissie Samenleving
Commissie Ruimte
Raadsvergadering

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

Floriade 13
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Floriade: over de helft
De Floriade is al ruim over de helft. Velen uit onze gemeente hebben al
een bezoek gebracht aan de wereldtuinbouwtentoonstelling. Bij de opening
liep HALLO een dagje mee met bezoekers uit de regio, en nu de zomer tegen
het einde loopt maken we een tussenbalans op. HALLO vroeg drie inwoners
om een reactie op hun Floriade-bezoek.

Het World Show Stage waar zeer diverse optredens worden verzorgd (Foto: Floriade 2012)

@keeshcvanrooij Genietend op de ﬁets naar @ﬂoriade_2012 voor
nationale dag #Japan. Mooie dag!
@LeonLitjens Vandaag als bezoeker met gezin op @ﬂoriade_2012.
Voordeel v t mindere weer is dat t groen en de bloemen er geweldig
uit zien #kwaliteit

Uitnodiging

Maak kennis met de
Combinatiefunctionarissen
en hun werk
Graag willen we u allen uitnodigen om aanwezig te zijn bij de aftrapbijeenkomst voor de
combinatiefunctionarissen die gehouden wordt
op donderdag 16 augustus van 12.00 uur tot
13.00 uur bij bs. de Krullevaar in Sevenum.
Combinatiefunctionarissen zijn mensen die
bruggen bouwen tussen onderwijs, sport en
cultuur op lokaal niveau. Uitvoering wordt
mogelijk gemaakt door Stichting Dynamiek
Scholengroep, Stichting Akkoord,
Citaverde-college Horst, Stichting Cultuurpad
en de gemeente Horst aan de Maas.

samenwerking met cultuurpad, de scholen,
bso’s, verenigingen en commerciële partners.

Naast het voorstellen van de combinatiefunctionarissen zal ook het nieuwe concept
‘De PADXPRESS’ gepresenteerd worden. Op
een ludieke manier zullen de kinderen van
Sevenum en Kronenberg als eerste kennismaken met deze vrolijke pad. De PADXPRESS
is een naschools activiteitenprogramma in

Het programma ziet er als volgt uit:
• 12.00 uur inloop
• 12.15 uur aankomst PADXPRESS
• 12.20 uur officiële aftrap
• 12.30 uur kennismaking kinderen met
“De PadXpress”
• 12.45 uur informeel samenzijn

Nelly Driessen (79) uit Horst is nu
twee keer op de Floriade geweest.
“De eerste keer was de Floriade nog
niet helemaal klaar en kon ik alleen
vanuit de kabelbaan boven in de
lucht uitkijken op het terrein”, vertelt
ze. “Toen was er nog niet veel te
zien.” Haar tweede bezoek bracht ze
afgelopen zomer. Ze ging samen met
haar vriendin mee met vereniging De
Zonnebloem. “Het terrein was zo groot
dat we in wagentjes moesten gaan
zitten en geduwd werden. Ik vond het
allemaal erg mooi. Vooral het natuurrijke gedeelte waar de orchideeën
bloeiden”, vertelt ze enthousiast.
Tijdens haar bezoek aan de Floriade
was Maria Spreeuwenberg (50) uit
Melderslo vooral onder de indruk van
de Willowman. “Het kunstwerk van Will
Beckers vond ik echt geweldig. Heel
verrassend om te zien hoe creatief je
kunt zijn met alleen materialen uit de
natuur.” De kunstenaar woont tijdens
de Floriade in de bossen in zijn eigen
kunstwerk: een eco-kunstinstallatie in
de vorm van een dorp en is een echte
publiekstrekker.
Ook jongeren worden tijdens
hun bezoek verrast door de Floriade:

Robin Diks (23) uit Grubbenvorst
zag aanvankelijk niet zoveel in de
wereldtuinbouwexpo, maar was zeer
gecharmeerd van een van de vele
muzikale optredens: “Om even brutaal
en eerlijk te zijn deed de Floriade
me vrij weinig, maar toen bekend
werd dat Moss er zou optreden was
ik vrijwel meteen verkocht. De sfeer
die er hing was heerlijk. Zo deelden
ze kussentjes uit om daarmee op de
met nepgras bekleedde tribune van
het openluchtstadion te gaan zitten,
wat wel nog meer extra’s aan het
geheel toevoegde. De afsluiting was
een lichtshow aan het water, die ook
nog als een gids functioneerde door het
donker. Naar mijn mening was het een
goeie avond.”
De Floriade is nog tot en met
7 oktober te bezoeken.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Jacob Poelsweg 8a
Jacob Poelsweg 8

Lottum
Houthuizerweg 2
Hombergerweg 38

Broekhuizenvorst
Krienestraat 3

Melderslo
Lochtstraat ongenummerd
Rector Mulderstraat

Grubbenvorst
Grubbenhove 23
Grubbenhove 25
Meerlosebaan 22
Hegelsom
Mevrouwsbosweg 2
Niesweg 3
Horst
Schoolstraat 68 t/m 74
Van Frezinstraat 7
Vrouwboomweg 30
Van Bronckhorststraat 90

Meterik
Crommentuijnstraat 47
Sevenum
Kerkstraat 7
Tienray
Over de Beek 2
Horst aan de Maas
Aanwijzing toezichthouder
(bevolkingscontroleur)

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

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

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

Win een verrassingspakket
Hoeveel stemmen krijgt de SP op 12 september?
Op 12 september vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer.
De laatste maanden komt uit allerlei peilingen naar voren dat de SP hoog
gaat scoren bij die verkiezingen. Er lijkt een nek-aan-nek-race te ontstaan
tussen de VVD en de SP. Grote vraag: hoeveel stemmen krijgt de SP op 12
september in Horst aan de Maas? Heeft u een idee?
Voorafgaande aan de verkiezingen organiseert de SP Horst aan de

Maas een wedstrijd. Iedereen kan daaraan deelnemen door een ‘stembiljet’

in te vullen waarop de deelnemer aangeeft wat zijn of haar verwachting is
met betrekking tot het aantal stemmen
die de SP in Horst aan de Maas gaat
krijgen op 12 september. De winnaar
krijgt een geweldig verrassingspakket.
Om u een idee te geven waar u aan
moet denken bij het aantal stemmen

dat in Horst aan de Maas uitgebracht
worden, hierbij het aantal stemmen
dat in voorgaande jaren is uitgebracht
op de SP: in 2002 kreeg de SP in Horst
aan de Maas 1.121 stemmen (6,7%); in
2003 steeg de SP naar 1.343 stemmen
(7,9%); in 2006 werden dat er 4.581
stemmen (18,9%) en 2010 eindigde op

3.712 stemmen (15,4%).
Doe mee, waag een kansje en
mail uw gok, uw naam en adresgegevens en uw telefoonnummer
naar horst@sp.nl Dit kan tot uiterlijk
dinsdag 11 september 22.00 uur.
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

In gesprek met Jetta Klijnsma
De laatste maanden stonden de kranten er vol van. Forse stijgingen
werkloosheid en faillissementen, bezuinigingen op WSW en WMO.
Ontwikkelingen die vele gezinnen raken en ons daarmee aan het hart
gaan. Juist over deze ontwikkelingen wil Jetta Klijnsma op 17 augustus
met de inwoners van Horst aan de Maas in gesprek.
Klijnsma is van 2008 tot 2010
staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid geweest, heeft
vanaf dat moment in de Tweede

Kamer gezeten en staat bij de verkiezingen van 12 september achter
Diederik Samsom op plek twee van de
lijst voor de Partij van de Arbeid.

Het gesprek vindt in drie delen
plaats. Om 17.00 uur eet Klijnsma een
hapje met mensen die in een rustige
omgeving een paar vragen aan haar
willen voorleggen.
Heb je een vraag, mail deze dan
aan roy_bouten@hotmail.com en de
leukste of beste vragenstellers nodigen
we uit. Daarna is Jetta Klijnsma van
18.30 tot 20.00 uur in café ’t Centrum

in Horst om in een huiselijke sfeer
het gesprek aan te gaan. Tenslotte
zijn geïnteresseerden, mensen uit
het veld, ervaringsdeskundigen en
wie er dan ook maar een bijdrage
wil leveren, uitgenodigd om aan het
debat deel te nemen over de kanteling
van de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning). Doe met ons mee en
kom om 20.30 uur naar Beej Mooren.

Naast Jetta bezoeken ook Lutz Jacobi
en Tjeerd van Dekken (29 augustus
in Grubbenvorst over Intensieve
Veehouderij) en Frans Timmermans
(6 september in Sevenum over
Europa) Horst aan de Maas. We hopen
met velen van jullie het gesprek aan
te gaan op 17 augustus.
Roy Bouten,
Nummer 75, PvdA

stootje kan. Alle geplande projecten en
ontwikkelingen zijn in uitvoering, en in
plaats van bezuinigen op het verenigingsleven, zoals in diverse gemeente
noodgedwongen gebeurt, hebben we
de subsidies aan onze verenigingen
zelfs nog met een inflatiecorrectie verhoogd. Dit is waar het CDA voor staat:
rentmeesterschap. Niet potverteren,
maar er voor zorgen dat we ook in de
toekomst de beste woongemeente van
Limburg kunnen blijven.
De komende weken zult u

in de aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen overspoeld worden met allerlei verkiezingsbeloftes.
Wat telt zijn echter de feiten. Het
CDA heeft in Horst aan de Maas een
langjarige bestuurlijke historie. Onze
gemeente vaart daar bijzonder wel
bij. Neemt u dat in uw overweging
mee als u op 12 september uw stem
uitbrengt. CDA, samen kunnen we
meer.
Henk Weijs,
CDA-fractie Horst aan de Maas

Melkkoeien en rentmeesters
Afgelopen zaterdag besteedde Dagblad de Limburger uitgebreid
aandacht aan de grote verliezen die veel Limburgse gemeenten ten
gevolge van de vastgoedcrisis lijden op hun grond- en pandenbezit.
Het gemeentelijke grondbedrijf,
voorheen de melkkoe van elke
gemeente, is veranderd in de welbekende spreekwoordelijke molensteen.
Reserves die bedoeld waren voor
allerlei voorzieningen voor burgers
moeten worden aangewend om de
gaten in de gemeentelijke begrotingen te dichten. Acht Limburgse

gemeenten beschikken zelfs over
onvoldoende reserves om de verliezen
op te vangen en verkeren in de gevarenzone. Misschien was het u opgevallen, maar gemeente Horst aan de Maas
behoort niet tot de 24 verlieslijdende
gemeenten die in het artikel genoemd
worden. Heeft Horst aan de Maas dan
niet te maken met de vastgoedcrisis?

MACHINE-METAAL-INDUSTRIE B.V.
Machine-Metaal-Industrie B.V. te Venray is een dynamisch bedrijf,
gespecialiseerd in hoogwaardige verspaningstechnieken.
MMI beschikt over een modern machinepark, bestaande uit conventionele
draai- en freesmachines en computergestuurde CNC bewerkingseenheden.
MMI kent een uitstekende reputatie en werkt volgens de hoogste
kwaliteitseisen (ISO 9001:2000 en ISO TS 16949). MMI is werkzaam als
toeleverancier voor diverse multinationals in zowel binnen- als buitenland.
Kwaliteit en vakmanschap zijn sleutelwoorden binnen ons bedrijf.
Wij zijn momenteel dringend op zoek naar een:

Productieleider CNC frezen
met ruime programmeer ervaring

Ervaring met 3D tekenpakketten of bereidheid om hierin een opleiding te
volgen is gewenst.
Wij bieden:
Een zelfstandige en verantwoordelijke functie.
Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring.
Uiteraard bieden we de mogelijkheid tot het volgen van aanvullende
opleidingen.
Interesse?
Spreekt de functie je aan, stuur dan een sollicitatiebrief naar
Postbus 32, 5800 AA te Venray of mail naar info@mmivenray.nl.
Nadere informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij
mevr. A. van den Hout of Dhr. J. Kleuskens,
beiden bereikbaar onder nummer 0478-582055.
Wil je meer weten over MMI, kijk dan op onze website www.mmivenray.nl.

Zeker wel, alleen in onze gemeente
is in de afgelopen jaren een actief en
verantwoord grondbeleid gevoerd en
zijn er allerlei maatregels genomen om
de verkoop van woningen te stimuleren. Niet afwachten, maar maatregelen
nemen.
De gemeentelijke organisatie, en in
het bijzonder portefeuillehouder Leon
Litjens verdienen daarvoor een groot
compliment. Horst aan de Maas is een
financieel kerngezonde gemeente,
die in deze onzekere tijden tegen een

10 augustus

Feestelijke
opening van onze
vernieuwde
winkel
Open van 10.00 tot 23.00 uur

schoenmode

Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14, 5961 EV Horst Tel: 077 3970131

en zo 15
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GEPLUKT Els Peeters-Wijnen

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.

ik: hoe is dit nu weer mogelijk? Zo vind
ik bijvoorbeeld dat er teveel aandacht
is voor de megastallen. Ik begrijp heel
goed dat men zich er druk om maakt,
maar je hoort niets anders dan dat.
Er zou veel meer aandacht moeten
komen voor ouderenzorg en met name
verpleeghuiszorg, zeker in deze tijd van
vergrijzing.”

Koken met

Een hoop
zelf in de hand

Ze was jarenlang met veel plezier caissière bij de Edah, maar is sinds ze in de vut ging nog steeds een bezige bij.
Behalve wandelen, fietsen, yoga, een naaicursus, overblijven, oppassen op de kleinkinderen en op bezoek gaan bij
vader, is ze ook nog fanatiek bij de bridgeclub. Els Peeters-Wijnen (62) wordt deze week geplukt.
Els komt uit een groot gezin uit
Melderslo, maar woont al jaren in
Horst. Samen met haar man Hay (63)
geniet ze van haar vut-tijd en houdt
ze er een heleboel hobby’s op na. Zo
wandelt en fietst ze veel.

Trots op wijkcomité
“Het mooiste plekje van Horst
vind ik langs de kant aan de zwemvijver in Kasteelpark Ter Horst. Het is
prachtig wandelen in de beeldentuin
met aan de overkant van het meer het
Parkhotel.” In haar eigen wijk In de Riet

vindt Els de vijver aan de Vijverlaan het
mooist, maar is ze ook erg trots op het
wijkcomité. “Vanuit de buurt kwam het
initiatief om de wijk op te knappen. In
plaats van grijze smalle straten kwam
er kleurrijke bestrating die de wijk breder en netter maakt. Daar hebben ze
echt voor gevochten en het is ontzettend mooi geworden.”

Opwinden over
politieke zaken
Thuis puzzelt Els graag, maar zo nu

en dan zit ze ook achter de computer.
“Om spelletjes te doen, of ik ga op
Facebook. Zo kan ik een beetje bijhouden wat er in de familie gebeurt.” Ook
kan Els zich opwinden over politieke
zaken, maar zelf zou ze nooit de
politiek in willen: “Een inspirerende
persoon vind ik Paul Geurts. Als ik zelf
zo gedreven politicus zou kunnen zijn,
dan zou ik ook de politiek in gaan. Ik
hoef het niet altijd met hem eens te
zijn, maar hij gaat met hart en ziel
voor een zaak. Ikzelf maak me gauw
te kwaad om politieke zaken, dan denk

Maar volgens Els kunnen ouderen
zelf ook een steentje bijdragen. “In
een verpleeghuis komen is vaak niet
te vermijden, maar wel uit te stellen.
Als iedereen een half uurtje per dag
zou lopen, blijf je fit. Je hebt een hoop
zelf in de hand door actief te blijven.
Een mevrouw die al twaalf jaar in
Elzenhorst zat met verschillende klachten is elke dag een rondje met haar
rollator gaan wandelen. Ze is nu van al
haar klachten af en woont in Berkele
Heem.”
“Het is ook belangrijk om mentaal
fit te blijven”, vindt Els. “De bridgeclub is daar een uitkomst voor. Dat is
‘good vur ut köpke’. Ik heb een fijne
cursus gevolgd bij Tilly Fasol en kan
het iedereen aanbevelen. De drempel
om mee te doen is laag en ik heb een
leuke partner om mee te spelen. Maar
ook als je alleen bent kun je komen
bridgen, dan zoekt de club een goede
kaartpartner voor je.”

“Ik ben iedere dag gelukkig met
mijn leven. Hay en ik zijn allebei
gezond en konden allebei nog in de
vut. Bovendien heb ik Neil Diamond
gezien, dat was een cadeautje van
mijn kinderen voor het oppassen op de
kleinkinderen. Dat was erg mooi. Ik was
zo bang dat hij z’n haar had geverfd of
iets dergelijks, maar gelukkig was ‘ie
nog precies zoals ‘ie was”, lacht Els.

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.
Oplossing vorige week:
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Geldig op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus 2012

Voor 9
€2,9

2

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.

Baileys
crème
brulée
voor 4 personen

Iedere dag gelukkig

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Randy

Benodigdheden:
• 3 deciliter melk
• 3 deciliter slagroom
• 100 gram suiker
• 1/2 deciliter Baileys
• 8 eidooiers

Bereiding:
• Maak de melk warm samen met
de suiker;
• als de suiker opgelost is, de rest
met een garde erdoorheen
mengen;
• als het mengsel klaar is, laat het
tot rust komen;
• vul het af in mooie kommetjes;
• gaar de brulée ongeveer
20 minuten in de oven op
100 graden.

Eet u smakelijk!

Randy

AH voordeel kipdrumsticks
Per kilo
van € 3,99

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

www.ah.nl/bonus

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

16

verenigingen

Cursussen bloemschikken
Voor wie altijd al eens heeft willen leren bloemschikken biedt Groei &
Bloei nu een cursus. Zowel voor bloemschikkers in de dop als de al wat
verder gevorderden bieden zij een leerzame avond, waarna men met een
mooi eigengemaakt bloemstuk naar huis gaat.
In Sevenum en Meerlo worden
vanaf begin oktober tot mei cursussen gegeven door gediplomeerde
docenten. In acht maandelijkse lessen
brengen zij veel kennis en technieken
aan hun cursisten bij.
Groei & Bloei is een landelijke
vereniging voor tuinen- en plantenliefhebbers. De belangrijkste
doelstelling van de vereniging is het
stimuleren en ondersteunen van
mensen met een groene hobby. De
lezingen, activiteiten en cursussen

09
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Inschrijven kan nog

Tweede Walk 4 the Roses
Voor de tweede keer wordt de Walk 4 the Roses in Horst aan de Maas gelopen in de strijd tegen kanker.
Stichting Walk 4 the Roses is inmiddels een officieel side-event van Ride for the Roses en vindt plaats op zondag
9 september.

die de vereniging organiseert, zijn
zowel voor leden als voor niet-leden
toegankelijk.
De cursus in Sevenum is in
De Wingerd en wordt gegeven op
dinsdag- of donderdagavond om
19.30 uur en woensdagochtend om
09.30 uur. In Meerlo wordt de cursus
gegeven in de Muziekzaal op woensdagochtend 09.30 uur. Voor meer
informatie, bel naar 077 354 45 04 of
077 382 05 71 of mail naar
groeienbloei@gmail.com

Fietstocht voor
55-plussers
Werkgroep Beleef de Dag organiseert op woensdag 12 september een
fietstocht voor 55-plussers. Het thema dit jaar is huisvesting. Er wordt die
dag in Horst en Sevenum gestart.
Tussen 09.00 en 11.00 uur start
de fietstocht bij De Witte Hel in Horst
en van 10.00 tot 11.00 uur bij De
Wingerd in Sevenum. De fietsroute
is ongeveer 40 kilometer lang. Bij de
start ontvangt iedere deelnemer een
fietsroute met activiteitenprogramma.
Tijdens de route worden deelnemers op verschillende plaatsen
geïnformeerd over zaken die
betrekking hebben op de huisvesting van 55-plussers. Ook kunnen
ze deelnemen aan een puzzelopdracht waar prijzen mee gewonnen
kunnen worden. De route kan ook
afgelegd worden met de scootmobiel, maar dit is wel op eigen risico.

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

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

Voor deelnemers die niet kunnen of
willen fietsen, is er de mogelijkheid
om met de bus te gaan. Aanmelden
voor de bus kan op 077 477 96 11.
De bus vertrekt om 11.00 uur vanaf
’t Gasthoes in Horst en gaat vanuit
daar langs alle activiteiten. Inschrijven
kan tot en met 31 augustus bij het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Bij KBO Broekhuizen, KBO Meerlo, KBO
Griendtsveen, KBO Lottum en KBO
Sevenum gelden aparte inschrijfdagen en tijden. Voor meer informatie
kijk op www.beleefdedag.nl, bel
naar Hans Chlon van Synthese op
077 397 85 00 of mail naar
h.chlon@synthese.nl

Vorig jaar liepen 502 wandelaars
van Meerlo naar Grubbenvorst. Zij
haalden 8.500 euro bij elkaar voor
KWF Kankerbestrijding. Het inschrijven is inmiddels gestart, maar het
aantal lopers kan nog omhoog. Dit
jaar gaat de wandeling van MFC De
Zwingel in Melderslo via routes van de
Maasgaarden-knooppunten over 21
kilometer weer terug naar Melderslo.
Ook dit jaar krijgen de deelnemers een
lunch aangeboden, gesponsord door
lokale en regionale ondernemers. En
net als vorig jaar gaat de opbrengst van
de inschrijfgelden naar het KWF.
Tien procent van de opbrengst
wordt aan een goed doel geschonken, dat gerelateerd is aan kanker.

Dit jaar is dat een heel bijzonder
initiatief: de KanjerKetting van de
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
(VOKK). De KanjerKetting is opgezet
als beloningssysteem voor kinderen
met kanker. Tijdens de behandeling
krijgt een kind een kraal voor elke
ingreep of gebeurtenis. Na afloop is de
KanjerKetting een kleurrijke herinnering
aan een ingrijpende periode. Om deze
kralen te kunnen schenken is het
VOKK afhankelijk van donaties en
schenkingen.
Lisa Teluy uit Lottum werd ruim
2 jaar behandeld voor acute lymfatische leukemie. Vlak daarna is het idee
van de KanjerKetting ontstaan en zij
onderschrijft het belang van de ketting.

Voor haar is het nog steeds moeilijk
om aan iemand duidelijk te maken hoe
ingrijpend het is om kanker te hebben.
“Aan de hand van een ketting, die
soms vele meters lang kan zijn, kan
iemand in een oogopslag zien, wat er
allemaal gebeurd is. Omdat je als je
jong bent niet alles bewust meemaakt,
is het superfijn als je later nog kunt
zien wat er in die periode allemaal met
je gebeurd is”, aldus Lisa. Zij gaat zelf
van 11 tot en met 19 augustus met 24
jongeren 660 kilometer fietsen om geld
in te zamelen voor de KanjerKetting.
Inschrijving voor Walk 4 the Roses
is mogelijk tot 19 augustus. Voor
aanmelding en meer informatie, kijk op
www.walk4theroses.nl

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant

www.mathpeeters.nl

VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Heeft u last van spanning,
stress of nek-/rugklachten?

rebalancing
Geeft u vertrouwen, rust en ontspanning

NIEUWE CURSUS
innerlijke
groei en leren
masseren

T 06 44 49 89 35 • E info@rebalancing-limburg.nl
I www.rebalancing-limburg.nl

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

®
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Jubileumtocht voor KBO
KBO Horst maakte op dinsdag 31 juli een wandeling om het 60-jarig jubileum van KBO Limburg te vieren. Ze vertrokken met een grote groep wandelaars vanaf de parkeerplaats bij het Wittenhorstterrein in Horst.

verenigingen 17
Cursus bierbrouwen
voor amateurs
Dionysos, het Noord-Limburgs gilde voor het maken van bier, kaas,
likeur en wijn, organiseert regelmatig cursussen voor nieuwe leden. Voor
komende herfst staat een cursus bierbrouwen voor beginners in streekmuseum De Locht in Melderslo op het programma.
De cursus bierbrouwen wordt
gegeven aan een kleine groep
personen. De cursus bestaat uit een
avond theorie, op woensdag 21
november en een hele dag praktijk
op zaterdag 24 november. Daarna
zijn de deelnemers, eventueel onder
begeleiding van een van de ervaren
bierbrouwers, in staat om hun eigen
bier te brouwen.
Bij de cursusprijs inbegrepen zijn
een cursusboek, een pakket grondstoffen voor het brouwen van 20 liter
eigen bier, een lidmaatschap tot het

De groepen werden opgedeeld
in een 3 kilometerroute en een route
van 6 kilometer. De wandeling voerde
door Kasteelpark ter Horst en tijdens de

pauze kwamen de twee groepen weer
bij elkaar bij het Boscafé. Daar genoten
ze van een kop koffie en een stuk vlaai
aangeboden door KBO Limburg van-

wege hun jubileum. Na afloop van de
tocht kreeg iedereen een sleutelhanger
met een winkelwagenmuntje met
daarop ‘60 jaar KBO’ uitgereikt.

Ruiterclub Wittenhorst leukste
vereniging
Uit de verkiezing Leukste Sportvereniging van het jaar kwam Ruiterclub Wittenhorst uit Horst naar voren als
winnaar van de gemeenteronde. De ruiterclub kreeg de meeste stemmen en won daarmee een plekje in de
provinciale rondes van de verkiezingen.
Tweede werd voetbalvereniging
Sporting ST uit Swolgen en Tienray.
Tennisclub Grubbenvorst eindigde op
een derde plaats. Stemmers konden
de verenigingen beoordelen op sfeer,
gezelligheid onder de leden, het
enthousiasme van vrijwilligers en een
positieve uitstraling.
De provincieronde start vanaf

6 augustus en er kan gestemd worden
tot en met 28 september. De winnaars
mogen door naar de landelijke ronde.
Van 1 tot en met 31 oktober strijden
de overgebleven sportverenigingen om
de titel Leukste Sportvereniging van
Nederland. De vakjury kiest de uiteindelijke winnaar.
De verkiezing wordt georganiseerd

door Vote Company, in samenwerking
met onder meer buurtsupermarktketen Spar, Sportstroom, Stenaline,
mediapartner Eurosport en maatschappelijke partners Kika, Spieren
voor Spieren en Right To Play, die
worden gesteund door te stemmen.
Voor meer informatie, kijk op
www.leukstesportvereniging.nl

Vrienden van Christopher
hoopt op steun doorstart

gilde van een jaar en toegang tot alle
activiteiten van het gilde.
Dionysos bezoekt vaak brouwerijen of bierfestivals, houdt proeverijen van eigen of commerciële bieren
en organiseert lezingen met andere
gilden. Daarnaast nemen de leden
deel aan onderlinge, regionale of
landelijke wedstrijden. Voor vragen
of aanmelding, mail naar biergroep@
gildedionysos.nl of bel met cursusleider Wil Peters op 06 23 30 04 81.
Voor meer informatie kijk op www.
gildedionysos.nl

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
wespenbestrijding!

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

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

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

Cijfer
Meester

Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

www.dms-service.nl
solide
proFessioneel
persoonlijk

Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
t 06 -15379092
e a.koster@cijfermeester.nl

Meer dan alleen cijfers

Partner in Uw ondernemerschap!

Stichting Vrienden van Christopher (VvC) uit Sevenum maakt een doorstart met het vrouwenproject Friends of
Trees Club in Ghana. Op 22 juli is de voormalige projectleider Patrick Agesoba plotseling overleden. De komende
maanden moet blijken of de nieuwe projectleider op net zoveel steun kan rekenen.

Patrick Agesoba met VvC-bestuurslid Jan Wijnen in 2011

Stichting VvC betreurt het verlies
van hun projectleider. Zeven jaar
lang was Agesoba de contactpersoon
voor de Sevenumse stichting VvC.
De stichting laat weten mede door zijn
inbreng meerdere succesvolle acties
te hebben volbracht. Het project in het
Noord-Ghanese dorp genoot volgens
stichting VvC van een brede steun in
de regio. “Het groeiende vertrouwen
heeft ervoor gezorgd dat de financiële
steun vanuit Sevenum de laatste jaren
groeide”, aldus een woordvoerder van
stichting VvC. Nu Agesoba uitvalt moet
blijken of dit vertrouwen blijft.
Stichting VvC steunt sinds 2005
het vrouwenproject Friends of Trees
Club. De stichting kiest er voor om met
kleinschalige projecten te werken.
Agesoba was de laatste jaren al bezig
met het inwerken van de nieuwe
projectleider.

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
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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

Natuurdesembrood 2 voor 3 euro
o.a. Klooster, Chevertogne, Provencial en Spelt

Open half-half vlaai 7 8,95

(abrikozen, kersen, appel of zwarte pruimen)

Gesorteerde harde brOOdjeS
4+1 gratis
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

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

Vanaf nu stroom GRATIS!
Zonnepanelen met subsidie

23e Jeugdvoetbaldagen
Op de voetbalvelden van voetbalvereniging Wittenhorst in Horst zijn honderden voetballertjes uit
de omgeving sinds maandag 6 augustus bezig met allerlei voetbalactiviteiten: de 23e jeugdvoetbaldagen zijn begonnen.
Bijna 300 kinderen zijn vanaf maandag vijf dagen lang bezig met het voetbalspel. Er worden partijtjes
gespeeld en gestreden om een penaltybokaal, maar er zijn ook nieuwere aspecten zoals een pannakooi en
een boardingveld met drie doelen. Op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur wordt de week afgesloten met
een demonstatie door alle deelnemers en vindt de prijsuitreiking plaats.
Voor meer foto’s van de jeugdvoetbaldagen, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Van Leuven net niet
snel genoeg
Door: Van der Sleen/ Gebben-racing
De race in het ONK Dutch Supersport tijdens de Gamma Racing Day op zondag 5 augustus op het TT-circuit van
Assen was voor Kevin van Leuven uit Swolgen net te kort. Zijn inhaalrace werd vroegtijdig beëindigd door de
finishvlag.

NIET TE GELOVEN!
Extra

20% kassakorting

op al onze afgeprijsde kleding
voor dames en heren
MAAR HAAST U WANT

OP=OP

DUS DE MOEITE WAARD OM
EVEN TE KOMEN KIJKEN.

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

EL

UW VOORDE

E WEEK

BIJ ONS DEZ

Zonderlandje

Een gespierd filetlapje op een (rek)stok 100 gram €

Gouden surfplankje
Een zonnig gehaktplankje

4 kipfilet

1,25

0,90
100 gram € 5,00
100 gram €

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

Kevin van Leuven rijdt vooraan met nummer 34, gevolgd door
Twan van Poppel (26), Roel Hoekstra (56) en Frank Brouwer (33) (Foto: Hans Waidijk)
In de training maakte Van Leuven
al een goede indruk door slechts
viertiende seconde toe te geven op
polesitter Bovee. Dit leverde hem
een plaats op de eerste startrij op.
Toch kwam hij zondagmorgen in
de vroege morgenuren net niet in
aanmerking voor een podiumplaats.
Oorzaak was een matige start waardoor
Van Leuven ver naar achteren werd
geworpen.

Nadat de Swolgenaar na enkele
ronden het gevecht met Van Poppel,
Tessels, Hoekstra en Brouwer in zijn
voordeel beslecht had, reed hij voor
60.000 toeschouwers richting de op
de derde plaats liggende Walraven.
De banden van de Suzuki-coureur
gaven bijna de geest en Van Leuven
wist daar op zijn Yamaha bijna van te
profiteren. Helaas voor de Limburger
kwam de finishvlag te vroeg om nog

aanspraak te maken op het podium.
Van Leuven was echter zeer
tevreden met de vierde plaats.
“Wij hebben de juiste setting gevonden
voor de motor. De achterstand
die we op de top drie van het
tussenklassement hadden, is behoorlijk
teruggebracht. Ik kijk uit naar de
volgende twee wedstrijden op mijn
favoriete circuit Francorchamps in
België.”

sport 19
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Tennisclub TC Grubbenvorst

Comert Toernooi
2012

MTB-Streetrace voor
zevende keer gehouden
Wielervereniging Limburg Express Cycling Team (LECT) organiseert op zaterdag 18 augustus de zevende editie
van de Pulse MTB-streetrace in Melderslo.

Door: TC Grubbenvorst
Tennisclub TC Grubbenvorst hield van 16 tot en met 22 juli hun
jaarlijkse Comert toernooi. Ondanks de vakantieperiode had de tennisclub genoeg inschrijvingen ontvangen om het toernooi door te laten
gaan.
Vele categorieën werden in
een poule afgewerkt, waardoor
veel spelers meerdere wedstrijden
konden spelen. Op de finaledag,
zondag 22 juli, zat het weer mee.
De finalewedstrijden waren spannend
en sportief. Veel van de wedstrijden
werden pas in de derde set beslist,
een teken dat iedereen aan elkaar
gewaagd was.

Na afloop van de laatste finalepartij was direct de prijsuitreiking en
kregen alle finalisten een bosje rozen
en een enveloppe.
De winnaar in de hoogste categorie enkel (HE 4 Open)
Jos Lindner, hield zijn overwinningsspeech. Daarin bedankte hij alle
deelnemers en de organisatie voor
het geslaagde toernooi.

Australische Swolgenaar

Olympische
deelname Swolgen
Horst aan de Maas had toch een deelnemer aan de Olympische
Spelen: James Paterson-Robinson komt weliswaar uit voor Australië, maar
woont sinds juni in Swolgen en rijdt bij ruiterclub Rijdt met Beleid uit
Meerlo. Hij deed mee aan het paardspringen in teamverband en
individueel.
Paterson-Robinson (33) is geboren in Australië en woont sinds juni
in Swolgen. Hij is de partner van de
bekende lokale amazone Aniek Poels.
Hij wordt gecoacht door zijn schoonvader Ger Poels.
Met zijn paard Lanosso deed
Paterson-Robinson mee aan zowel
de individuele als de landenwedstrijd
springen. Het Australische springteam, waar James al 9 jaar deel van

De Pulse MTB-Streetrace wordt als
voorprogramma van de Kennedymars
in Melderslo gehouden. Het is een
wedstrijd voor mountainbikers, die niet
in de bossen of door het zand verreden wordt, maar die gewoon over de

verharde weg gaat met hindernissen
en obstakels.
Het programma begint om 16.00
uur met de jeugdwedstrijden en om
17.00 uur starten de recreanten in
twee categorieën: tot 35 jaar en vanaf

35 jaar. De wedstrijdmiddag eindigt
met een koers voor licentiehouders. Zij
starten om 18.45 uur voor een wedstrijd van één uur.
Voor inschrijvingen of meer informatie kijk op www.mtbstreetrace.nl

uitmaakt, maakt geen kans meer op
Olympische teammedailles. Paterson
Robinson zelf werd voor de individuele medailles uitgeschakeld na de
derde kwalificatieronde.
Het was de eerste deelname van
Paterson-Robinson aan de Olympische
spelen. In 2004 probeerde hij zich ook
te kwalificeren voor de Olympische
Spelen. Dit lukte toen niet omdat zijn
paard geblesseerd raakte.

Jeugdvissen

De Put organiseert
Limburg Cup
Bij hengelsportvereniging De Put uit America strijden op zaterdag
11 augustus de beste jeugdvissers van Limburg om het Limburgse
kampioenschap jeugdvissen. De deelnemers verzamelen om 13.30 uur
voor de loting en starten om 15.00 uur bij visvijver De Put. De wedstrijd
eindigt om 18.00 uur. Daarna vindt de prijsuitreiking plaats.
Tijdens de Limburg Cupwedstrijd
nemen 45 deelnemers het tegen
elkaar op. De deelnemers strijden
in twee verschillende categorieën.
“De vissport is op het moment hard
aan het groeien”, vertelt voorzitter
Marcel Kleuskens van HSV De Put.
“De deelnemers komen uit heel
Limburg wat voor de vissport een zeer
positieve zaak is.”

Respect
voor de natuur
“We zijn de laatste jaren met
verschillende verenigingen intensief
bezig geweest met de jeugd. Er wordt
niet alleen geleerd hoe men moet
vissen maar ook hoe men met respect
met de natuur moet omgaan. Nu zien

we dat er steeds meer visliefhebbers
bij komen.”
De vereniging geeft aan blij te
zijn met de vele opgaves. “Dit jaar is
het aantal deelnemers verdubbeld”,
vertelt Marcel trots. “Ongeveer 60%
van de deelnemers komt uit de regio
en de overige 40% komt tot aan
Zuid-Limburg”, legt Marcel uit. “Onze
vereniging heeft 45 plekken waar
gevist mag worden, dus we zitten nu
vol. Dat is geweldig.”
Om de vissers zoveel mogelijk
vis te kunnen laten vangen is het
parcours waar men vist met een roodwit lint afgebakend. Toeschouwers
kunnen achter dit lint hun favorieten
aan het werk zien. De wedstrijd wordt
georganiseerd door de Limburgse
federatie en HSV De Put.

Rommelmarkt
Carbootsale Horst
zondag 12 aug.
van 8.30/15.30 uur
Kasteellaan 1
A73-afrit 10

www.carbootsalehorst.nl
9 sept. mega markt Horst
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TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●
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Blitterswijck

Warsteiner

Gazela, Vino Verde

Verkwikkend, aangenaam, tintelfrisse droge witte wijn
uit de Vinho Verde streek (Noord-Portugal).
Nuances van citrus en groene appel.
Actieprijs
Lichte koolzuurprikkeling.
Per
fles
Zeer geschikt als aperitief,
6 flessen voor
lekker bij lichte voorgerechten,
vis en salades.

€ 4,99
€ 25,99

24X30CL

€ 10,95

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl
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Harmoniefeesten
Horst 10, 11 en 12 augustus

Vrijdag
10 aug.

16.00 uur

Grote braderie in centrum Horst

Muzicanka
20.00 uur The Crown Mountain
Daredevils
22.00 uur N’RGY!

Zaterdag
11 aug.
Zondag
12 aug.

Allemansmert

20.00 uur Marloes Nogarede
20.30 uur Juezz.com
22.00 uur Campaign

09.00 uur Kindermarkt (entree € 2,00)
Op het Harmonieterras kofﬁe met gebak € 3,00.
10.00 uur Open Podium voor jeugdig talent

14.00 uur
16.30 uur

Route 66
The Sparks

Sponsor slagwerkgroep

Sponsoren Harmoniefeesten 2012
Sponsoren Jeugdsponsorplan
Dinnissen Machinefabriek bv
Haegens Bouw bv
Innovista Accountants – Adviespartners
Inter Chalet bv
Janssen de Jong Infra bv
Mertens bv Gewasbescherming
Munckhof Groep bv
Notariskantoor De Laat & Gulikers
Rabobank Maashorst
Renschdael Groep
Vissers Olie bv
Sponsor Slagwerkgroep
Novitas Notariaat
Overige sponsoren
Accom AVM Adviseurs en Accountants
Administratie Partners
Administratiekantoor Verstraelen
Assurantiegroep Horst
Autorijschool Hoba – Horst
Autoschadebedrijf Horst bv
Autoschade Herstel Noord Limburg
Bakkerij Broekmans
Bert Tacke Dakservice
Blok 10
Broodjesbar Efkes Anders
Café De Buun
Café ’t Centrum

Café De Lange
Chinees Indische Restaurant Tin Sun
Coenders Electro bv
Dames- en Herenkapsalon “Happy Hair”
De Kasteelboerderij
Driessen Transport
Engineering & Process Control Visscher bv
Fixet Sevenum
HALLO Horst aan de Maas
Henk Bovee Keukens
Herraets Slapen, Wonen, Uk en Puk
H & H Marktkramen Verhuur
Houthandel Mol bv
Ideaal Machinebouw en Constructies bv
Installatiebedrijf M. van Tilburg bv
Jac Nooyen Mannenmode Venray
Jansen – Noy Mode Sevenum
Jeurissen Zonwering
Kapsalon Anja & Loek
Kleuskens Schoonmaakbedrijf bv
Koninklijke J.M. v.d. Munckhof bv Machinefabfriek
Liesbeth’s Grand Café
Litjens Juwelier
Lumar
MM Drive-in Disco Show
Plus Supermarkt
Poels Auto-Electronica & Beveiliging
Praedé Kappers
Prins Bernhard Cultuurfonds
Proeverij De Riet

Restaurant het Maasdal
Ron Kruytzer Optiek en Optometrie
Severens Beveiliging
Slagerij Joosten
Ster Videotheek
Sylvan Horst bv
’t Trostomaatje
Te Baerts Int. Transport en Expeditie bv
Theunissen Dakbedekkigen
VOF Henraath Metaalrecycling Melderslo
VOF Horst Verhuur
Weemen Drukkerij & Communicatie
Weijs Drankenhandel en Slijterij
IJssalon Passi
Sponsoren 75 jarig jubileum Slagwerkgroep
Administratie Partners
Agro Divers
Banden en Wielen Centrum Limburg
Engineering & Process Control Visscher bv
Geert Nottelman Rijopleidingen
Forté Overloon
Hart van Horst
Kapsalon Anja & Loek
Klictet Advies
Novitas Notariaat
Poels Auto-Electronica & Beveiling
Schreurs Olie
Tinnemans Automaterialen bv
Verstappen Verpakkingen
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Première nieuwe
line-up Juezz.com
Op zaterdag 11 augustus presenteert funk-bluesband Juezz.com voor
het eerst zijn nieuwe vocale line-up aan het publiek tijdens de
Harmoniefeesten in Horst. Zij zochten al een tijd naar een extra vocale
kracht voor de band en vonden deze in Popstars 2009-finaliste Kristel.
Kristel bepaalt met haar krachtige
geluid vanaf 11 augustus naast frontvrouw Katinka het vocale gezicht van
de band. Om de zang nog meer body
te kunnen geven levert ook een ander
jong talent, Kim, als achtergrond-
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Breed muziekprogramma
Rozenfestival
Het thema van het Rozenfestival, Rozen verbinden culturen, komt uitgebreid terug in het muziekprogramma.
Het thema, dat verband houdt met de Floriade, vinden bezoekers terug in de verschillende muzieksoorten: van
Schotse doedelzakken en Duitse schlagers tot Griekse muziek en opera.

zangeres haar bijdrage. De grotendeels Horster band, met driekoppige
blazerssectie, wordt met zijn blues- en
funkrepertoire regelmatig vergeleken
met Lydia Pense & Cold Blood, een
band uit San Francisco.

Kroetwis maken
in De Locht
Museum De Locht in Melderslo houdt het verleden graag levend en
organiseert daarom op zondag 12 augustus rond Maria Hemelvaart een
workshop kroetwis maken.
Kinderen kunnen zondagmiddag onder deskundige begeleiding
vanaf 13.00 uur een kroetwis maken.
Een kroetwis is een speciale kruidenbundel. Volgens de overlevering
geeft deze bundel bescherming
tegen allerlei onheil zoals hoofdpijn,
verkoudheid, brand, blikseminslag en
liefdesverdriet.

Daarnaast demonstreren de
smeden in de smederij hun werk.
Verder is er nog tot november een
tentoonstelling ingericht over de
maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg
vanaf 1800 tot 1950.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Laatste keer
PunxPicnick
De negende en laatste editie van PunxPicnick vindt plaats op 10 en
11 augustus. Aan de Blaktweg in Melderslo wordt deze editie volgens de
organisatie “een editie vol humor.”
“De organisatie heeft alles uit de
kast gehaald om het publiek te
vermaken. Snoeiharde punk-bands, de
Punk Olympics, een karaoke-hottub,
filmpjes van de beginjaren (vanaf
1994) en zelfs onzin bij de wc´s zullen
zorgen voor een onvergetelijk
weekend”, aldus de organisatie.
Vrijdag 10 augustus is het terrein
open vanaf 19.00 uur. Onder anderen
Kikkerspuug, Citizens Patrol, Krush en
Cockroach vermaken het publiek.
Zaterdag 11 augustus start om

14.00 uur de Punk Olympics. Er wordt
gestreden met bowlen, springkussens,
Pitt-steken en borrelen onder
begeleiding van de PunxPicnickhuisband Kort door de bocht. Om
17.30 uur begint het muzikale
programma met Stranded, Buiten
Gebruik, I.O.N.U., Radio Bikini, End of
Ernie, Exilent en afsluiter is Social
Chaos.
Een tentje meenemen en
overnachten is mogelijk. Honden zijn
niet toegestaan.

De band 30 Past 7
Alleen al het lied van de rozenkoningin wordt in vier verschillende talen
gezongen. Tijdens het Rozenfestival
geeft de rozenkoningin twee keer
per dag een muziekshow op het
Marktplein in Lottum. Rozenkoningin
Joya en haar hofdame José ontvangen
maar liefst veertig muzikanten en
dansers uit alle delen van de wereld
op het podium. Samen met deze
artiesten, kinderen en de Rosalots zal
de koningin de culturen verbinden met
haar lied Eternity, dat speciaal voor het
festival werd geschreven.
Poolse tango’s en marsen worden
gebracht door Bruno Majcherek, terwijl

vanuit de theetuin Griekse muziek en
opera klinkt. White Hackle Pipes and
Drums zorgt voor doedelzakmuziek,
een Shanty-groep komt zeemansliederen vertolken en schlagers
worden gebracht door Die Alpengeier.
Dwayne & the TexMeXplosion zorgen
voor tex-mex muziek.
Ook The Voice of Holland-finalist
Erwin Nyhoff staat op het programma,
net als twaalf orkesten, zeven zanggroepen, mandolinevereniging Rosa
Musica, slagwerkgroep Drums ’n Roses
en partyband Nightbreak.
Lokale bands die op het festival
spelen brengen ook een diversiteit

aan cultuur, zoals de bluesrock
van Tres Hombres, rockcovers van
Campaign, blues en psychedelica van
No Man’s Valley, Duitse feestmuziek
van Die Powerhosen, classic rock door
Stunning Suzy en Lottumse rock van
Bones en 30 Past 7.
Tijdens het Rozenfestival worden
de verschillende culturen door de roos
verbonden.
Het festival is van vrijdag 10 tot
en met maandag 13 augustus.
De artiesten staan op vier
verschillende podia: de kerk, het
Marktplein, het Maasplein en theetuin
De Borggraaf in Lottum.

Laatste clip Heideroosjes
De allerlaatste clip van punkband Heideroosjes uit Horst werd op zondag 5 augustus opgenomen in OJC Niks in
Horst. De clip hoort bij het allerlaatste nummer van het allerlaatste album van de band, die heeft aangegeven na
hun afscheidstour te stoppen.

Pakjegeluk.nu
expositie in Lottum
Kunstenaressen Arlette Rieken-Ahlers uit Lottum en Leonie Tielen uit
Grubbenvorst exposeren hun tentoonstelling Pakjegeluk.nu in het
weekend van 11 en 12 augustus op Hoofdstraat 44 in Lottum. Iedereen is
welkom.
De expositie opent op zaterdag
11 augustus om 14.00 uur. Op beide
dagen is Pakjegeluk.nu te bezichtigen
van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie
wordt ingevuld met schilderijen in de
techniek en olieverfcollages op doek,
waarbij de thema’s uit de gedichten en de collages een gezamenlijk
uitgangspunt vormen.
Onder het motto ’In elke ontmoeting zit een pakjegeluk’ hebben
de dames hun wederzijdse inspiratie
vastgelegd in een boek dat op dit
expositieweekend gepresenteerd
wordt. Hier zijn een deel van de

tekeningen en gedichten te zien die
als uitgangspunt gediend hebben
voor de tentoonstelling. Pakjegeluk.
nu laat de ontmoeting zien tussen
intermenselijke relaties. Deze worden
vertaald in woord en beeld door de
dames uit Lottum en Grubbenvorst.
Door jarenlange intensieve samenwerking en studie hebben zij verdieping gevonden in hun werk. Met
dit project willen ze een bewustwordingsproces in gang zetten.
Voor meer informatie kijk
op www.pakjegeluk.nu of bel
06 31 15 83 12.

’Dan zal ik mijn bakkes houwe’,
heet het nummer waarin fans werden
opgeroepen te figureren. “Wil jij een
hoofdrol vervullen in de allerlaatste
clip?” liet de band via verschillende
sociale media weten? Een grote groep
fans gaf gehoor aan de oproep en stond
zondag bij het jeugdcentrum. Op 1 september spelen de Heideroosjes nog op

het Birdmanfestival in Horst. Hun laatste
optreden in de regio is op 7 september
in de Bondszaal, bij OJC Cartouche in
America. Dit optreden is uitverkocht.
Daarna valt definitief het doek, zo laat
de band weten. Speculaties zijn echter
niet van de lucht. Zo zou een deel
van de tekst uit het laatste nummer
“Filerijden sluitingstijden kindsoldaten

handgranaten kankerdoden blowverboden/Als dan niet meer bestaat dan
zal ik mijn bakkes houwe/Tot die tijd
blijf ik snauwen drammen en mauwen
en herkauwen” voor echte fans reden
genoeg zijn om te blijven hopen op een
spoedige reünie.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Horst

Allemansmèrt

Poels Meubelen
Regiotoernooi

vr 10 augustus 16.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: centrum

ma 13 t/m vr 17 augustus
Org: Jeu de Boulesclub Horst
Locatie: speelterrein
Kasteelruïne

Harmoniefeesten

za 11 augustus 15.00-18.00 uur
Organisatie: HSV De Put
Locatie: De Put

vr 10 t/m zo 12 augustus
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: centrum

wo 15 augustus 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen

Slotdag
Natuurwandelvierdaagse
do 9 augustus 18.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode
Vennen

vr 10 augustus 19.00 uur
Locatie: St. Jansstraat 47

Kronenberg

zo 12 augustus 19.00 uur
Locatie: Rozenfestival

do 16 augustus 20.00 uur
Locatie: Torrekoel

Melderslo

Zomerkienen

Zomercarnavalsoptocht

Open zondag

Openstelling museum

Megatuinparty

zo 12 augustus 13.00-14.30 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: De Markt

Optreden Stunning Suzy

Limburgcup Jeugdvissen

zo 12 augustus 13.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Concert

Workshop pruiken maken
za 11 augustus 10.00-17.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Lottum

Rozenfestival
vr 10 t/m ma 13 augustus
Locatie: dorpskern

vr 10 augustus 15.45 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk
Locatie: start en einde bij MFC
De Zwingel

Dorpsraadvergadering
do 16 augustus 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Swolgen

Zomeractiviteit
do 9 t/m za 11 augustus
Organisatie: KWV Swolgen
Locatie: sportpark Kerkebos

Tienray

Marialof en sacramentsprocessie

Première vocale line-up
Juezz.com

PunX Picnick
Optreden Drums ‘n Roses

za 11 augustus
Locatie: Wilhelminaplein

za 11 augustus 12.00 uur
Locatie: De Markt

vr 10 en za 11 augustus 20.00
– 01.00 uur
Locatie: Blaktweg 22

Rommelmarkt
kofferbakverkoop

Expositie Pakjegeluk.nu

Kroetwis maken

za 11 en zo 12 augustus
13.00-17.00 uur
Organisatie: Arlette RiekenAhlers en Leonie Tielen
Locatie: Hoofdstraat 44

zo 12 augustus 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zo 12 augustus 15.00 uur
Locatie: Klein Lourdes

Hoogmis Lichtprocessie

zo 12 augustus 08.30-15.30 uur
Locatie: Kasteellaan

Wandeling met natuurgids

Kindermarkt en open
podium

wo 15 augustus
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode
Vennen

zo 12 augustus 09.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van de Koninklijke Harmonie
Locatie: centrum

wo 15 augustus 20.00 uur
Locatie: OLV Troosteres der
Bedrukten-kerk

Meterik

Sport- en speldagen
Rozenswing
za 11 en zo 12 augustus
22.00 uur
Locatie: OJC Canix

do 9 en vr 10 augustus 10.00 –
15.00 uur
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonckel

Stunning Suzy on the road
Classic-rock coverband Stunning Suzy komt na een afwezigheid van drie jaar weer terug. Hun eerste optreden
geven ze op de kermis in Vierlingsbeek en al snel volgt Lottum tijdens het Rozenfestival.
De band zegt een verjongingskuur
te zijn ondergaan in de tijd dat ze weg
zijn geweest. “In drie jaar maak je een
hoop dingen mee. Zoals zoveel groepen
maak je hoogte- en dieptepunten mee.
Een absoluut dieptepunt was het overlijden van onze Lottumse gitarist Mark
van de Laak. Dit liet een grote krater
achter, maar we wisten ons gelukkig
goed te herpakken en zijn hier sterker

uitgekomen”, vertelt basgitarist Joep
Vullings. Na de moeilijke tijd volgden
een hoop optredens waarna de band
de ingeslagen weg weer terugvond.
“Nadat een gitarist om tijdsredenen
vertrok, waren we genoodzaakt om
met z’n vijven te spelen. Een tweetal
gitaristen heeft ons toen bijgestaan,
maar je hebt liever iemand ’vast’ bij de
band”, aldus Vullings. “Sinds een paar

Rozenswing huisdj’s
‘Toeristen op de markt moe? Kom naar Canix toe...’, dat is het motto
dat jongerencentrum Canix uit Lottum gebruikt om hun Rozenswing
tijdens het Rozenfestival te promoten.
Tijdens de swingparty wordt
muziek vanaf de jaren 80 tot nu
gedraaid. Iedereen kan zich uitleven
op rock-hits, soul, disco, funk, danceclassics en huidige muziek. Canix richt
zich met de swingparty op een breed

publiek. Zij geven aan dat er volop
dansruimte is, waardoor men kan
swingen en dansen. De swingparty
van OJC Canix is op zaterdag 11 en
zondag 12 augustus. De deuren gaan
open om 22.00 uur en entree is gratis.

weken hebben we onze vaste bezetting weer compleet door de toevoeging
van Grubbenvorstenaar Bryan Bos. Dat
geeft ons als band echt weer de vibe
om door te stomen.” Om de nieuwe
fase kracht bij te zetten heeft de band
haar website geheel vernieuwd. Zo zegt
Vullings: “Niet alleen de vormgeving is
veranderd, ook de functionaliteiten zijn
sterk verbeterd. Facebook, Twitter en
YouTube, het is nu allemaal geïntegreerd. Wel zo leuk voor de fans. Zo krijg
je een veel interactiever geheel.”Deze
zomer geeft Stunning Suzy op verschillende plaatsen in en buiten de regio nog
acte de présence. Zaterdag 11 augustus
spelen ze op de kermis in Vierlingsbeek
en op zondag 12 augustus is het
Rozenfestival in Lottum aan de beurt.
“Dat is toch heel speciaal om daar voor
onze ’Lottumse roots’ te spelen”, aldus
Vullings. Meerdere optredens liggen
nog in het vooruitzicht. Zoals ze zelf
zeggen: “Suzy’s on the road again.” Voor
meer informatie over de band en de
optredens kijk op www.stunningsuzy.nl

Wie gek is van het automerk Renault kon zijn hart afgelopen
weekend ophalen. Op evenemententerrein D’n Umswing in Kronenberg
werd het eerste Renaultoloog-festival georganiseerd. Op het festival
waren naast Renault-auto’s ook vrachtwagens en andere voertuigen
als tractoren en campers. Daarnaast waren accessoires en bijvoorbeeld
miniaturen en Lego te vinden.
Voor meer foto’s kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

feestelijke
heropening
vrijdag 17 augustus Past Schoenen, dat zit goed!
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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

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

zondag

Huisartsenpost
Venlo

zaterdag

11.00

Heilige mis

09.45

Brood- en Banketbakkerij

Heilige mis

19.15

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

4+1
GRATIS

Waldkornbollen

Pruimenflappen

3+1
GRATIS

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Wil jij op een speelse manier kennis maken met de zwemsport,
en bezit jij diploma B en/of C? Schrijf je dan nu in voor het

STERRENPLAN
18 aug 2012 starten we met een nieuwe groep
en er zijn nog plaatsen !!!
Voor vragen neem kontakt op met Chantal Vogelzangs
0478-501773 of e-mail naar opleiding@hzpc-horst.nl

Lottum
zwemmen gezond sportief leerzaam!!!

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Venray

dinsdag

Spoedgevallendienst
10 augustus t/m 17 augustus
Kies Mondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

Beemsterkaas 3+1
GRATIS
broodjes
volgende week ma di wo

Grubbenvorst

Swolgen

Tandarts

Heilige mis

Broekhuizenvorst

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

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

4 petit pain gratis

Broekhuizen

zondag
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Bij aankoop van een kwarktaart

America

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

deze week do vr za

Kerkdiensten

zondag
dinsdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Het Maashotel

Gezellig tafelen aan de Maas

tussen de rozen
Het Maashotel op lokatie:

ROZENFESTIVAL
op 10-11-12-13 augustus in Lottum

Vrijdag: 17.00-23.00 uur
Zaterdag, zondag en maandag: 10.00-23.00 uur

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

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

20%

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

KORTING

op alle binnendeuren*

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.

*deze actie loopt tot en met
30 september 2012, vraag naar de voorwaarden

Expeditiestraat 3-C
5961 PX HORST
Tel. 077-3823203
www.deurenland.nl

Openingstijden:
Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur

24

nieuws

09
08

Nieuws van

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

Olympische Spelen 2012

Mobiel betalen in Londen en Horst aan de Maas
Tijdens de Olympische Spelen in Londen is het Holland Heineken House
dé plek waar Oranjefans en Nederlandse atleten elkaar treffen om successen
te vieren. Het sfeervolle Alexandra Palace in Noord-Londen is daarom
volledig ingericht naar Nederlandse wensen. Zo ook de mogelijkheden tot
het betalen van drankjes en overige consumpties. De Rabobank
introduceert in samenwerking met Heineken ‘mobiel betalen’.
Mobiel betalen
Mobiel betalen van de Rabobank is
gebaseerd op MiniTix, een mobiele
portemonnee. Bezoekers van het
Holland Heineken House ontvangen
een pas met NFC-betaalsticker. Door
deze sticker op een telefoon te
plakken, wordt deze mobiele telefoon
geschikt om aan de kassa mee te
betalen. Via de ‘Zin in Goud’-App
(#ziningoud) van de Rabobank kunnen
bezoekers het saldo op de sticker
opwaarderen en transacties bekijken.
Dagelijks maken circa 6.000 bezoekers
van het Holland Heineken House
gebruik van deze betaalmethode.
Geen gedoe met contant geld of
plastic muntjes, maar snel en
eenvoudig afrekenen.

Mobiel betalen in
Horst aan de Maas
De mobiele portemonnee kan op dit
moment al gebruikt worden op meer
dan 100 locaties in bedrijfsrestaurants,
sportkantines en onderwijsinstellingen
en op meer dan 3.500 locaties via een
App als MyOrder. Zo weet u wellicht ook
dat mobiel betalen al mogelijk is bij café
De Lange Horst, De Golfhorst in America
en Praedé Kappers in Horst. Bij café
De Lange en de Golfhorst bestelt en
betaalt u uw drankje met uw mobiele
telefoon. Wilt u een afspraak inplannen
bij Praedé Kappers, dan kan dat snel en
eenvoudig via de MyOrder-app.

Klaar voor mobiel betalen
Nu ruim 60 procent van de telefoons
een smartphone is, lijkt Nederland
klaar voor mobiel betalen. Daar komt
nog bij dat steeds meer nieuwe
mobiele telefoons voorzien worden
van een ingebouwde NFC-chip.
De sticker die momenteel gebruikt
wordt in Londen is daarom op korte

Jac Geenen als Rabo-ambassadeur
in Londen
Momenteel is Jac Geenen (adviseur
Financiële Logistiek Rabobank
Maashorst) samen met zeven collega’s
van andere lokale banken aanwezig in
het Holland Heineken House.
Zij beantwoorden vragen van Oranjefans
en andere bezoekers over mobiel

termijn niet meer nodig om met de
mobiele portemonnee te betalen.

Floriade-tickets cadeau bij
woonadviesgesprek

betalen en helpen hen bij het activeren
van hun mobiele (MiniTix)
portemonnee.
Bent u benieuwd naar de ervaringen
van Jac in het Holland Heineken
House? Lees dan zijn column op
www.rabobank.nl/maashorst.

Wegens suc
ce

s verlengd

Wilt u snel inzicht in de mogelijkheden op het gebied van wonen? Maak
dan nu een afspraak voor een woonadviesgesprek. In de actieperiode
tot en met 31 augustus 2012 ontvangt u tevens per persoon een Floriade
combi-ticket cadeau.
Eerlijk en deskundig advies!
Welke hypotheek het beste bij u past
en hoeveel u maximaal kunt lenen,
is afhankelijk van een groot aantal
factoren. Natuurlijk spelen uw
inkomen en eventueel eigen kapitaal
een grote rol. Maar ook aspecten als
opleiding, carrièrekansen en
toekomstig pensioen kunnen van
belang zijn. Al die omstandigheden

3 Olympische tips:
1) Meer info over mobiel betalen:
www.rabobank.nl/mobiel
2) De Rabo-sporten tijdens de
Olympische Spelen: www.rabosport.nl
3) Download handige apps:
‘#ziningoud’, ‘London2012’ en
‘Rabo Bankieren’

Inschrijven
Maashorstfonds
nog t/m
21 augustus!

kunnen alleen in een persoonlijk
adviesgesprek op hun waarde geschat
worden. Financieel adviseurs van
Rabobank Maashorst adviseren u op
een eerlijke en deskundige wijze op
gebied van de bovenstaande zaken.

Verenigingen en stichtingen kunnen
tot en met 21 augustus innovatieve
projectaanvragen voor het
Maashorstfonds indienen.
De brochure en het aanvraagformulier kunt u downloaden via de
website www.rabobank.nl/
maashorst. In onze kantoren liggen
brochures met aanvraagformulieren.

Kijk voor meer informatie en de
actievoorwaarden op
www.rabobank.nl/maashorst

Vragen? Neem dan contact op met
de afdeling Communicatie telefoon
(077) 397 92 08.

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

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.

