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60.000 bezoekers
De twaalfde editie van het Rozenfestival in Lottum is
door 60.000 bezoekers bezocht. Dat heeft de organisatie
na afloop van het festival bekendgemaakt. Bezoekers uit
binnen- en buitenland wisten de weg naar het
Rozendorp te vinden.

Het uitgangspunt van de organisatie was 50.000 bezoekers, dit is ruim
overschreden. “Het kan niet beter.
Het weer was ook goed, de temperatuur ideaal. We hadden de laatste dag

Grubbenvorstenaar
mishandeld
De politie heeft in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus een 17-jarige en een 19-jarige Venlonaar
aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Zij waren betrokken bij een incident met een
21-jarige Grubbenvorstenaar, die in het ziekenhuis belandde.
Het incident tussen de mannen begon op de Nieuwstraat in
Venlo en verplaatste zich naar de
Begijnengang. De man kreeg op de
Nieuwstraat al ruzie met een nog
onbekende man. De twee mannen
die door de politie zijn aangehouden bemoeide zich met de ruzie,
waarna het slachtoffer wegrende.
In de Begijnengang werd hij echter
door zijn belagers ten val gebracht

en geschopt. Ook de derde man,
wiens identiteit nog onbekend is, gaf
hem een trap. De 21-jarige man uit
Grubbenvorst raakte hierbij gewond. Hij
is in het ziekenhuis opgenomen.

Dankzij cameratoezicht aangehouden
Twee van de drie mannen konden
dankzij cameratoezicht even later

aangehouden worden. De derde verdachte kon niet meer getraceerd worden. De twee mannen zijn ingesloten
voor verder onderzoek. De politie
onderzoekt de zaak en komt graag in
contact met getuigen die meer kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
Getuigen worden verzocht contact op
te nemen met de politie via 0900 88
44 of via Meld Misdaad Anoniem op
0800 70 00.

een beetje regen, maar daar hebben
we geen last van gehad. Ik ben er heel
blij mee.

Genieten van succes
Er hing ook een gezellige sfeer
en we hebben veel positieve reacties
gekregen van de bezoekers. De medewerkers zijn helemaal happy hoe het
gelopen is. Nu moet alles opgeruimd
worden en dan kunnen we gaan
nadenken over het Rozenfestival 2014.
Maar eerst gaan we genieten van het
succes”, aldus Jan Huijs, voorzitter van
Stichting Rozendorp Lottum.
Het thema van het Rozenfestival

was dit jaar Rozen verbinden culturen.
Dit werd onder andere uitgebeeld met
een Oosters plein aan de Maas, een
Afrikaans dorp en een Chinese pagode.
Rozenkoningin Joya Hanegraaf vervulde
de hoofdrol in de muziekshow.
De komende maanden zal de
organisatie de ingevulde enquêtes
en reacties van het publiek evalueren
om mee te nemen naar het volgende
Rozenfestival dat gehouden wordt
van vrijdag 8 tot en met maandag
11 augustus 2014.
Voor meer foto’s
van het Rozenfestival, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Aanpak van begroeiing nodig

Doorstroming
hoogwater Maas
verbeteren

Weer nieuwe adoptieouders voor Roeffen Mart
De Mart Roeffen Stichting is verheugd met weer twee nieuwe organisaties die zich bereid hebben verklaard een
speeltoestel voor meerdere jaren te adopteren. Beide organisaties, Goemans Palletproductie uit Beringe en
café-feestzaal De Vonkel uit Grubbenvorst hebben bijzondere motivatie om zich als adoptieouder te melden.

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken aan natuurlijke en veilige
uiterwaarden langs grote rivieren als de Maas. In de Broekhuizerweerd,
tussen Broekhuizen en Lottum, is het nodig om de doorstroming van de
Maas bij hoogwater te bevorderen.
Het bevorderen van hoogwater
gebeurt door onder andere de begroeiing aan te pakken. Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer plannen om hier in
het najaar van 2012 mee te beginnen.
Begroeiing in de uiterwaarden kan de
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doorstroming van het water in de rivieren belemmeren. Hierdoor is er een
vergroot risico op overstromingen.
Daarom willen Staatsbosbeheer en
Rijkswaterstaat de begroeiing verwijderen. Hiermee verwachten ze dat de
doorstroming van de Maas bij hoogwater in de Broekhuizerweerd weer beter
zal gaan. Deze ingreep maakt onderdeel uit van het programma Stroomlijn
van Rijkswaterstaat in samenwerking
met Staatsbosbeheer.
Voor de Broekhuizerweerd gaan
zij uit van een ingreep, waarbij jonge
en dichte begroeiing wordt verwijderd. “De maatregelen bevorderen
de doorstroming maar respecteren de
hoogwaterveiligheid stroomafwaarts”,
aldus de organisaties.
Omwonenden en belangstellen
zijn van harte uitgenodigd voor een
inloopbijeenkomst op 23 augustus,
waar uitleg wordt gegeven over de
plannen en maatregelen. De bijeenkomst vindt plaats in eetcafé Maaszicht
in Broekhuizen en begint om 19.00
uur. Om 19.30 uur wordt een presentatie gegeven over de maatregelen.
Geïnteresseerden kunnen zich daarnaast opgeven om in het najaar met de
boswachter het gebied in te gaan.

De familie Versleijen bij hun geadopteerde toestel
Café-feestzaal De Vonkel uit
Grubbenvorst zoekt bewust goede
doelen in de eigen regio die de leefbaarheid voor kinderen vergroten. De
geboren Grubbenvorstenaren Gerard en
Truus Versleijen kennen de speeltuin vanaf het begin. Met hun eigen
kinderen waren ze regelmatig in de
speeltuin en bij het dierenparkje. Door

Verdachten Prime
Champ in vrijheid
gesteld
De drie verdachten, die dinsdag 7 augustus zijn aangehouden tijdens
de inval bij vier productielocaties van champignonkwekerij Prime Champ
in Horst aan de Maas en Venlo, zijn op vrijdag 10 augustus weer op vrije
voeten gesteld. Dit laat een woordvoerder van het Functioneel Parket
weten.
”De drie werden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris
om hun voorlopige hechtenis met
drie dagen te verlengen. De rechtercommissaris heeft besloten om ze
niet langer vast te houden. Hij gaf
aan dat er meer documenten nodig
zijn”, aldus een woordvoerder van het
Functioneel Parket.
Dezelfde woordvoerder laat
weten dat deze uitspraak niets zegt
over de verdenkingen. Het openbaar

ministerie gaat tegen de beslissing
van de rechter-commissaris bij de
Raadkamer in Roermond in beroep.
De exacte datum van dit beroep is
nog niet bekend, het dient waarschijnlijk deze week nog. De drie
verdachten, twee Poolse vrouwen
in leidinggevende functies en een
Nederlandse man die hoofd financiën voor de champignonkwekerij is,
worden onder andere verdacht van
uitbuiting van Poolse werkneemsters.

Dronken Bredanaar
opgepakt
Op vrijdagavond 10 augustus is een man uit Breda opgepakt.
Omstreeks half twaalf werd hij meegenomen wegens openbaar dronkenschap. Dit gebeurde in de Herstraat in Horst ter hoogte van John’s
Foodstore.
Voorafgaand aan de arrestatie
speelde zich een conflict af in familiaire sfeer. Waar de ruzie precies over

ging, is niet bekend. De politie was
met twee auto’s ter plaatse. De man
werd daarop opgepakt door de politie.

de adoptie van de zeskantschommel
willen ze de unieke speelgelegenheid aan de Meerlosebaan voor hun
kleinkinderen en natuurlijk de andere
kinderen ondersteunen en voor de
toekomst behouden.
De eigenaren van Goemans
Palletproductie, Twan en Lucille
Goemans, zijn regelmatig met hun
dochters naar de speeltuin gekomen.
Daarnaast was voor hen belangrijk dat
zij een doel sponsoren waar zij zelf ook
kunnen zien én ervaren dat hun geld
goed besteedt wordt. Goemans heeft
besloten de fietscarrousel te adopteren.

De speeltuin draait al jaren op de
inzet van vrijwilligers. De kosten voor
onderhoud, afschrijvingen, jaarlijkse
veiligheidskeuringen en ook de kosten
naar aanleiding van vandalisme nemen
echter met de groei van de speeltuin
toe. Naast de beperkte subsidie van
de gemeente, biedt Stichting Roeffen
Mart daarom het Toesteladoptieplan.
Hiermee kunnen organisaties door
middel van een jaarlijks bijdrage een
toestel adopteren.
Met deze nieuwe adopties zijn
al tien instellingen betrokken bij het
Toesteladoptieplan.
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Theo Verheggen ontvangt
Erespeld in Lottum

03

Al ruim twintig jaar zet Theo Verheggen (71) uit Lottum zich in voor Stichting Rozendorp Lottum. Speciaal
hiervoor ontving hij op zaterdag 11 augustus tijdens het Rozenfestival uit handen van burgemeester Kees van Rooij
de Erespeld van de gemeente Horst aan de Maas.
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Theo Verheggen ontving deze speld
als blijk van waardering voor het op
zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk
maken voor de gemeenschap van Horst
aan de Maas en voor de kern Lottum
en Stichting Rozendorp in het bijzonder.
Hij heeft jarenlang aan het roer gestaan
van Stichting Rozendorp Lottum.
Mede onder zijn leiding zijn Rozendorp
Lottum en de roos internationaal op de
kaart gezet en is het dorp uitgegroeid
tot een belangrijke toeristische attracties in Noord-Limburg.
De aanleiding voor het aanvragen
van de Erespeld van Gemeente Horst
aan de Maas is het feit dat Verheggen
na het vorige Rozenfestival afstand
deed van zijn voorzitterschap. Twee jaar
later is hij nog steeds actief in twee
werkgroepen van de stichting: Groen
en Floriade Stichting Rozendorp Lottum.
Theo Verheggen is voor zijn verdiensten
eerder onderscheiden met de Rosalotspeld van Lottum.
“Het is gewoon geweldig om aan
zo’n dorpsfeest mee te mogen werken.
De hele gemeenschap helpt mee met

de activiteiten rondom het festival”,
vertelt Theo. Hij zag de onderscheiding
niet aankomen. “Ik ben volkomen
verrast. Ik ben niet zo’n lintjesman,
maar dit vind ik toch wel geweldig.
Hieruit blijkt waardering, ook vanuit de
gemeente. Ik vind het toch wel een eer
om de speld te mogen ontvangen.”

Feest met de
gemeenschap
“Ik ben altijd betrokken geweest bij
het Rozenfeest en tegenwoordig bij het
Rozenfestival. Het is hier in Lottum heel
normaal. Het is een betrokken gemeenschap, wat betekent dat iedereen
meehelpt. Half Lottum was bezig met
de voorbereidingen. Dat is mooi om
te zien. Ik ben nu met de vut en heb
nu zelf ook wat meer tijd. We starten
na het Rozenfestival altijd eerst met
de evaluatie en als die is geweest,
beginnen we weer van vooraf aan.
Alles moet zo goed mogelijk geregeld
worden. Het is een hele organisatie,
maar met zoveel vrijwilligers krijg je

veel gedaan.”

Veel vrijwilligers
“Het zijn 1000 en 1 dingen die
moeten gebeuren en er zijn overal
werkgroepen voor, dus er zal altijd
gewerkt worden. Ik denk er niet over
na om te stoppen. Ik ben van de
voorzittersrol af en wil ook niet in het
bestuur zitten, maar je zult me altijd
terugvinden in verschillende werkgroepen. Ik weet dat er een goede
opvolger is gekomen, dus ik hoef me
nu ook niet meer druk te maken. Ik kan
gewoon genieten van het feest en
meewerken met de rest.”
Hij vertelt enthousiast: “Ieder jaar
doen er weer nieuwe mensen mee.
Het is een goede organisatie waarin
mensen samenwerken van jong tot
oud. Er werken sportverenigingen
mee en zelfs de KBO helpt. Het is een
organisatie met veel ervaring en ik
ben blij het ieder jaar weer aangevuld
wordt met jeugd. Het is een geweldig
groot festival en daar ben ik trots op.”

DE TWOPETJES Burgemeister Birdman
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Chapeau

Voorbeschouwing Verkiezingen
De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan.
Aanstaande 12 september mag iedereen weer naar de
stembus. Maar op welke partij te stemmen dit keer? HALLO
laat komende weken een aantal stellingen beantwoorden
door inwoners uit Horst aan de Maas, die hun favoriete
politieke partij vertegenwoordigen.

Meer bezuinigen op
defensie
De begrote uitgaven voor defensie bedroegen in
2007 7,91 miljard euro en voor 2008 was dit bedrag
verhoogd naar 8,19 miljard euro. Dit komt neer op
ongeveer 1,66% van het BBP. In 2011 werd echter
gewerkt aan plannen om 1 miljard euro te bezuinigen op
de uitgaven van defensie.

GroenLinks
“Bezuinigen op defensie hoeft geen probleem te zijn
wanneer we de Europese samenwerking serieus nemen.
Binnen die Europese samenwerking moeten we op zoek naar
schaalvoordelen. Juist op het terrein van defensie zijn die te
halen. Wij hebben niet alleen de munt gemeen, we hebben
ook onze buitengrenzen gemeen. Wat we óók gemeen
hebben is de huidige economische crisis. Die raakt elk land,
de economische groei, de werkgelegenheid en daardoor onze
jongeren en de portemonnee van de meeste burgers. Alle
landen worden momenteel gedwongen om fors te bezuinigen.
Door verdergaande samenwerking op het gebied van defensie
kunnen we per saldo niet alleen besparen, maar kunnen we
tevens middelen en menskracht verbeteren en dus efficiënter
inzetten.
We moeten naar een Europa wat een civiele wereldmacht
is/wordt. We moeten naar een Europa van waaruit we een
snel inzetbare vredesmacht in kunnen zetten wanneer dat
nodig is. Wordt daarmee onze autonomie aangetast? Welnee,
samen bewaken we onze Europese buitengrenzen, samen
nemen we onze verantwoordelijkheid voor de wereldvrede.
We doen dat niet in competitie met Amerika of opkomende
machten. We bezuinigen door samen te werken, door af te
stemmen en door slimmer en efficiënter mens en middelen in
te zetten. Samen staan we sterker!”
Leo Beterams
lid GroenLinks

maar ook vaak langer zorg nodig hebben. Hierdoor lopen de
zorgkosten gigantisch op, met bijna 2 miljard euro per jaar. Dat
gaat elke burger fors meer geld kosten als we niets zouden
doen (bovenop de 300 euro per maand die een gemiddelde
werknemer nu al betaalt).
Het CDA vindt van belang dat we ook in de toekomst de
noodzakelijke zorg voor iedereen kunnen garanderen. Dat
heeft te maken met fatsoen en solidariteit. En juist daarom
zullen we radicale stappen moeten zetten om het in de zorg
anders én beter te doen. Het systeem van perverse prikkels tot
declareren eruit, de bureaucratie aanpakken, een einde maken
aan de topsalarissen maar ook: kritisch kijken welke zaken nu
écht uit de AWBZ betaald moeten worden.
Als we niet dit soort keuzes durven te maken kan
betaalbare zorg niet meer gegarandeerd worden in de
toekomst. Dit is het laatste wat we zouden willen. Dus: nu
durven te veranderen om de toekomst van de zorg en dus
ook de ouderenzorg veilig te stellen. Dat veranderen is niet
alleen een taak van de overheid en instellingen maar van ons
allemaal.”
Raymond Knops
Tweede Kamerlid voor het CDA

PvdA
“Als Partij van de Arbeid zetten wij in op een eerlijke
verdeling van de kosten van de zorg en een eerlijke
bijdrage daaraan. Voor wie zorg nodig heeft moet die
zorg ook toegankelijk zijn. Mensen met een laag inkomen
of mensen die veel zorg nodig hebben moeten kunnen
rekenen op de zekerheid van goede zorg en de solidariteit
van onze samenleving. De PvdA kiest daarom voor een
inkomensafhankelijke premie voor het basispakket. Hierbij zal
de PvdA rekening houden met de meerkosten die mensen met
een beperking hebben en de cumulatie van de verschillende
eigen bijdragen WMO en AWBZ.
Voor de langdurige zorg in instellingen wordt een
vermogensinkomensbijtelling geïntroduceerd. Het eigen huis
telt hierbij niet mee voor het vermogen. Bij dit vermogen
mogen spaargelden van bijvoorbeeld kinderen, thuiswonend
onder de 18 jaar, niet meegerekend worden omdat mensen
en hun gezinnen, niet de dupe mogen zijn van een vervelende
ziekte. Ook op het gebied van zorg geldt wat betreft de Partij
van de Arbeid dus: eerlijk delen!”
Roy Bouten
regionale lijstduwer bij de Tweede Kamerverkiezingen
en raadslid in Horst aan de Maas

VVD
“De VVD is voor een krijgsmacht welke onze
handelsbelangen kan beschermen en vredesmissies succesvol
kan uitvoeren. Defensie moet investeren in de krijgsmacht van
de toekomst. Onze krijgsmacht doet dit door te specialiseren
en door gebruik van materieel van hoge kwaliteit. Hierdoor
zijn er minder mensen op de grond nodig, zonder dat dit
onze slagkracht beperkt en onze veiligheid in het geding kan
komen. Nederland kan internationaal een verschil maken door
raketverdediging en inzet van special forces.
De afgelopen tijd is er flink bezuinigd op defensie.
Daarnaast zijn er ingrijpende hervormingen doorgevoerd.
De VVD is van mening dat onze krijgsmacht de tijd moet
krijgen om deze hervormingen met succes door te voeren.
Daarom is de VVD tegen nieuwe bezuinigingen op de
krijgsmacht.”
Roger Klinkers
lid VVD

Men moet zelf meer
investeren om ouderenzorg
betaalbaar te houden
De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bracht
begin juni een rapport uit waarin bepleit wordt dat
mensen zelf meer moeten investeren om de zorg voor
ouderen betaalbaar te houden.

CDA
“Nederland vergrijst. De gemiddelde levensverwachting
stijgt. Dat betekent ook dat mensen weliswaar ouder worden,

Het openbaar vervoer moet
gratis worden
In België reizen ouderen al gratis en in verschillende
gemeenten is de stadsbus voor iedereen gratis.
Voordelen zijn vermindering van autoverplaatsing en
een toename van de mobiliteit voor mensen met een
laag inkomen. Nadelen zijn de hoge kosten die er aan
verbonden zijn.

SP
“De SP wil dat het voor iedereen mogelijk is om gebruik
van de bus en de trein te maken. Hierdoor zijn er minder files,
verminderd de vervuiling en is het voor mensen gemakkelijker
om te studeren, vrienden en familie te bezoeken en om te
ontspannen. Dit betekent dat een kaartje betaalbaar moet zijn,
in sommige gevallen zelfs gratis.
De komende jaren wil de SP veel investeren in Nederland.
In belangrijker zaken zoals werkgelegenheid, onderwijs en
dus ook in het openbaar vervoer. Het is erg duur om binnen
nu en vier jaar alle bussen en treinen in Nederland gratis te
maken. Daarom wil de SP de komende jaren beginnen met
gratis openbaar vervoer voor scholieren en doelgroepen zoals
ouderen. In de provincie Limburg heeft de SP jaren geknokt
voor gratis openbaar vervoer voor jongeren op het mbo.
Vorig jaar is deze regeling er eindelijk gekomen. De eerste
resultaten zijn positief.
Het Limburgse voorbeeld smaakt naar veel meer. Daarom
wil de SP dat er snel een landelijke regeling komt voor gratis
openbaar vervoer voor mbo-ers. Deze regeling moet het begin
vormen van goedkopere bussen en treinen voor iedereen en
gratis openbaar vervoer voor bijvoorbeeld ouderen.”

Thijs Coppus
fractievoorzitter Provinciale Staten en
29e op de landelijke kieslijst voor Tweede Kamerverkiezingen

PvdD
“Nee, openbaar vervoer hoeft niet gratis te worden.
Openbaar vervoer moet goed zijn, moet toegankelijk zijn en
moet concurrerend zijn, maar dat is iets anders dan gratis.
Gratis openbaar vervoer bestaat niet: dat kost namelijk vele,
vele miljarden belastinggeld. Vervoer mag wel degelijk iets
kosten, maar het moet wel kunnen concurreren met de auto.
In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren
wordt dat als volgt geformuleerd: Openbaar vervoer, ook op
het platteland, wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk,
ook voor mensen met een beperking.”
Walter ten Brink
83 jaar, lid van Partij voor de Dieren

Vrijheid van meningsuiting
heeft geen grenzen
Is er een grens aan de vrijheid van meningsuiting?
Als die er is, kunnen we daar dan van spreken in
Nederland? En hoe moeten we deze vrijheid combineren
met artikel 1 van de grondwet: het verbod op
discriminatie?

D66
“D66 werkt aan een wereld waarin de mens weer centraal
staat. Vrije mensen die niet beperkt moeten worden door
starre systemen, strikte regels of ontoereikende stempels
en vooroordelen. Vrij om te denken en te doen. Mensen die
initiatief nemen, geven vorm aan hun eigen leven en dat van
dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor bieden
wij maximale ruimte. Ruimte en kansen om het beste uit jezelf
en anderen te halen. Daar de vruchten van te plukken en
die met anderen te delen. In onze wereld staan mensen niet
alleen. Een mens is geen eiland. Wij zoeken elkaar op, hebben
elkaar nodig. Onderling verbonden, in vertrouwen, met zorg
en verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze omgeving en
onze gezamenlijke toekomst. Wie struikelt wordt op de been
geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan.
Dat is liberaal, dat is sociaal.
Vrijheid van meningsuiting hebben wij nodig om onze
idealen te kunnen verkondigen en verwezenlijken. Wetten
bepalen de grenzen. De onafhankelijke rechter controleert de
grens. Vrijheid van meningsuiting heeft dus wel grenzen!”
Han van Driel
raadslid voor D66

PVV
“Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Je moet
alle vrijheid hebben om te kunnen zeggen wat je wil, zolang
het niet bedreigend is en tot geweld oproept. De democratie
werkt niet zonder vrijheid van meningsuiting. Daar moeten we
het in democratische samenleving van hebben. De vrijheid van
meningsuiting dient beter te worden gewaarborgd. De PVV
is daarom voor de introductie van een first amendment naar
Amerikaans model. In Amerika verbiedt deze wet het congres
wetten aan te nemen die de vrijheid van meningsuiting en
persvrijheid belemmeren. Het verbiedt het congres ook een
staatsgodsdienst of godsdienstvolgorde te creëren. Iemand die
grote invloed heeft gehad op dit denken is Pim Fortuyn. Hij
was een voorvechter van vrijheid van meningsuiting en de PVV
is nooit groot geworden zonder hem. De PVV komt op voor
belangen van mensen, en daarmee wat ze kunnen en mogen
zeggen. Pim Fortuyn heeft niet alleen invloed gehad op de
PVV, maar ook op bijna alle andere politieke partijen. Vrijheid
van meningsuiting is een mensenrecht voor iedereen.”
Jan van den Goor
PVV-sympathisant

16
08

nieuws 05

Gedeputeerde bekijkt
schade aan blauwe bessen
De gedeputeerde voor landbouw van de Provincie Limburg Patrick van der Broeck bracht vrijdagavond
10 augustus om 18.00 uur een bezoek aan de blauwbessentelers Geurts-Fleuren en De Kleijne-Van Vonderen, beiden
aan de Dorperpeelweg in America. In gezelschap van vertegenwoordigers van onder andere Faunabeheereenheid
Limburg, LLTB en wethouder Leon Litjes van Gemeente Horst aan de Maas liet Van der Broeck zich uitvoerig
informeren over de problemen van de spreeuwenplaag.

Vier generaties
Voordat de genodigden een kijkje
in het veld namen en met eigen ogen
de spreeuwen aanschouwden werden
ze aan de keukentafel van Margareth
Geurts, van maatschap Geurts-Fleuren
uitvoerig geïnformeerd over de problematiek. “Door de aanwezigheid van
spreeuwen hebben wij aan de ene kant
minder opbrengsten, doordat de oogst
gedeeltelijk is beschadigd of opgegeten. Anderzijds hebben we extra kosten
om gaskanonnen aan te schaffen of de
jagers van munitie te voorzien. Maar
we zijn vooral zelf extra tijd kwijt om
te zorgen dat de spreeuwen zo min
mogelijk aan de bessen komen”, aldus
Margareth Geurts. Deze directe en indirecte schade die de spreeuwenplaag
veroorzaakt kan oplopen tot vijf tot
tienduizend euro per hectare per teler.
Of en wanneer de zwermen
spreeuwen zich aan de vruchten

vergrijpen of tussen de blauwe bessenstruiken schuilen, is sterk afhankelijk van het weer. “Wij zijn de laatste
week van juni met de pluk begonnen.
En zolang het weer goed is laten de
spreeuwen onze blauwe bessen met
rust. Alleen als het bewolkt is, er regen
valt of koud is, willen de spreeuwen
graag tussen de struiken verblijven. Ze
eten de bessen op, vliegen de struiken
kapot en nemen bessen mee naar
andere plekken. Het is niet de eerste
keer dat mijn was aan de waslijn
paars wordt of de weg bezaaid ligt
met blauwe bessen.”, zegt Margareth
Geurts.
De proef met vangkooien, die vijf
jaar geleden is gestart bij collega-telers
in Melderslo was erg succesvol. “Het
was een project van drie jaar en inmiddels twee keer met een jaar verlengd.
Dit is een diervriendelijke oplossing,

want de gevangen vogels worden
geringd en daarna in Vaals uitgezet”,
zegt Margareth Geurts.
Gedeputeerde Van der Broeck: “Het
gaat hier over een serieus probleem,
waar de schade voor een teler kan
oplopen van vijf tot tienduizend euro
per hectare. Het is belangrijk om
dit probleem samen op te pakken.
Ondernemers investeren zelf in vangkooien en wij gaan er een bedrijf op
zetten die deze leeghaalt. Ondernemers
zullen zich moeten verenigen, zodat
bijvoorbeeld de slimste plekken worden gekozen voor de vangkooien. Als
Provincie Limburg zullen we ruimhartig
met de ontheffing omgaan en dat voor
minimaal vijf jaar.”
“Dat vind ik een flinke stap vooruit.
Wij maken een gezond natuurproduct
en wij vinden het dierenwelzijn zeer
belangrijk”, aldus Margareth Geurts.

Deze viergeneratie foto is genomen op 5 augustus. Trotse
overgrootoma Bep Claessens-Vollenberg (82) en oma Ellie-RongenClaessens (57) nodigden hun dochter en kleindochter met haar
pasgeboren baby uit op de kermis in Venray. “Ieder jaar zijn wij
allemaal welkom bij mijn oma in Venray. En dit jaar was voor het
eerst onze kleine Janne er ook bij. Mijn oma is erg trots op haar
achterkleindochter. Hopelijk mag ze nog veel van onze Janne
meemaken”, aldus trotse moeder Lotte Coenders-Rongen (31) uit
Meerlo.
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“ De relatie tussen u en ons:
werken voor resultaat.”
mr. Henk van Gastel

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Start in september/
oktober 2012 weer
met kooklessen.
Op maandag- en dinsdagavond
van 19.00 tot 22.00 uur geven
wij les in Indonesisch koken.
Uniek voor Noord-Limburg.
De lessen vinden plaats bij het
CITAVERDE COLLEGE
Spoorweg 8, 5963 AE Hegelsom.
De lessen zijn om de veertien
dagen. De kosten voor
10 lessen bedragen € 165, -

Volière Sevenheym

Meld je nu aan want vol = vol.

Verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum heeft een nieuwe volière gekregen. Het verzorgingshuis
had eerder een kleurloze tuin, nu is deze opgevrolijkt met planten en het gezang van vogels.
Mieke Bouman, voorzitter van Stichting Vrienden van Sevenheym, hield een kleine ceremonie, waarbij ze
de donoren, verzorgers en vrijwilligers bedankte voor hun inzet en de plezierige aanblik in de tuin. In de
therapeutische tuin kunnen de bewoners rondlopen en zitten. Er zijn veel hoekjes gemaakt met zitjes en
plantjes. Ook zijn er groenten voor eigen gebruik in de tuin. De kippen en een haan zorgen ervoor dat de
bewoners kunnen genieten van het vogelspel.

www.indiepandoera.nl

Nieuwsgierig? Kijk dan op

Voor informatie kunt U ook
bellen of mailen
T 077-4744009
M 06-11212135
E indiepandoera@ziggo.nl
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Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken
voor de vele blijken van belangstelling in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn man, ôzze pap en opa

Jan Beerkens
Voor ons was het een grote steun, te weten dat hij door zovelen
gekend en gewaardeerd werd.

Op 21 augustus 2012 zijn

Jo & Truus van de Pas-Hoeymakers
50 jaar getrouwd!
Uit dankbaarheid is er om 14.30 uur een H. Mis in de H. Odakerk
in Melderslo. Aansluitend vieren we met familie, vrienden en
bekenden feest in MFC “De Zwingel”.
Langevenseweg 5, 5962 NK Melderslo

Mia, kinderen en kleinkinderen
24 augustus 2012 geven wij

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 25 augustus 2012
om 17.30 uur in de parochiekerk van de H. Oda te Melderslo.

Lian Schampers

Mede namens ALS stichting dank voor de donaties t.w.v. € 537,65.

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

Nieuw! Pedicurepraktijk PuuR,
Mirjam de Haart, Herenbosweg 41,
Melderslo tel. 06 39 05 74 69.
Behandeling op afspraak.

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

Te koop klein appartement met ruime
balkons in Horst. Tel. 06 53 69 66 11.

Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Caravanstalling Castenray. Afgesloten
en goed geventileerde stalling.
Stroomvoorzieningen aanwezig.
Tel. 06 14 27 35 19/06 10 64 02 23.
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).
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.
www.fitnessdans.nl
Zumba.....The hottest Latin Fitness
Dance Workout!
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.
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.

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

&

Hayke Pouwels

Te huur bierwagen en koelwagens.
Verhaegh aanhangwagens Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
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.
Te huur zomerhuis aan het strand
Mallorca. Nog vrij 12-21 sept en vanaf
4 okt www.huisbertcati.nl
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 koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. rabarber, komkommers,
snoep- en soeptomaten, paprika,
courgettes, knolselderij, prei,
mirabellen [pruimen] enz.
Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.
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.
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
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Zelfverdediging - op 10 en 11 sept.
a.s. start in Horst weer een cursus voor
jeugd van 11 t/m 14 jaar.
Informatie: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40.

elkaar het ja-woord
om 14.00 uur in het Parkhotel in Horst.
Graag nodigen wij u uit op onze receptie
van 19.00 tot 20.30 uur eveneens in het Parkhotel,
Tienrayseweg 2 in Horst.

De vakantierust bewaren?
Kom dan vrijblijvend mediteren. Elke
keer anders: van stiltewandeling tot
volle-maan-meditatie. Elke maandagavond in even weken.
Start 3 september. Voor meer info:
www.huisikben.nl of 06 23 03 54 11.

Voor een
‘werelds’ cadeau

Yogacentrum L’Espoir en
YOGA Monique Litjens
Bel gerust voor info of opgave lessen
077 - 398 51 36 / 077 - 398 84 82
Almeweg 11 Horst
www.yogacentrumlespoir.nl

fruitbedrijf jenniskens

heerlijk
sappig en fris!
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Adres:
Bakhuuske 32,
5963 HD Hegelsom

Op zaterdag 25 augustus
2012 gaan wij

Peter Heijnen en
Lian Hegger
om 14.00 uur trouwen bij
Lignum Antiquum
in Broekhuizenvorst
Graag nodigen wij je uit
op onze receptie
van 18.30 tot 20.00 uur
bij Froxx, Venrayseweg
116 te Horst
Ons adres:
Pastoorsveld 33, 5961 DT Horst

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Taoistisch gezondheid Praktijk.
Tai Chi, Ching I, Chi Qong. gedipl leraar
Rep. of China 06 19 58 59 04.
Te koop goed onderhouden royale
tussenwoning met mogelijkheid
realiseren van een garage.
In prijs verlaagd. Pr. Bernhardstr. 5
Horst. Info: Poelsmakelaars.
Tel: 077 310 10 39.
Gitaarles voor beginners en
gevorderden. www.gitaarleshorst.nl
06 52 38 16 45

Gevonden op Wilhelminaplein
portemonnee met inhoud.
Tel. 077 398 13 73.

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

24 AUGUSTUS 2012

Onze huwelijksreceptie
is van 18.30 - 20.00 uur bij
Feesterij Froxx,
Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst.

Heggen knippen en onderhoud van
grotere tuinen. Tel. 06 27 13 23 58.

Dag en nacht bereikbaar

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

Linda & Michiel

Te koop inmaakaugurken
op bestelling. Tel. 077 467 16 33.

Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

nieuwe oogst
appels en peren

geven elkaar op vrijdag
24 augustus 2012 om 14.00 uur
in de Sint Hubertuskerk
te Hegelsom het jawoord.

Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wie heeft mijn Batavus fiets (grijs
fietstasje aan stuur) meegenomen op
Wij ruimen nu grote aantallen
dinsdag 7 augustus tussen 15.00 en
ex-verhuur dvd’s op: 5 stuks nu voor
16.00 uur1 bij Bruna in Horst?
€ 12,50 of 10 stuks voor € 20,00.
46526 Lian Advertentie.indd
Op=op! Deze opruimingsactie is slechts Tel. 077 398 34 09.
tijdelijk! Ster Videotheek,
Boerengolven met familie, vrienden
Venloseweg 2, Horst.
of collega’s. Ook voor kinderfeestjes.
Kijk op: www.maria-hoeveamerica.nl
T 077 464 12 16 of 06 55 82 12 76.

starten op 27 augustus
weer met de yogacursus
Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Linda Lenssen &
Michiel van Houtum

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

Wordt de administratie u teveel?
Biedt zich aan ZZP-er met 25 jaar
administratieve ervaring. Interesse?
Tel. 06 48 36 57 51.
Wandelen in Sevenum.
Oasen der Zinnen. Uw zintuigen worden
aangesproken op de wandeling van
KnopenLopen Sevenum op 2 sep.
Kijk op www.knopenlopen.nl
ZWANGERSCHAPSMASSAGE.
Mogelijk vanaf 16 weken.
Mayke 077 398 61 14.

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

10-08-12
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Geboren

Geboren

Lennart

Isa

11 augustus 2012
Dochter van
Auke Dorssers &
Dorien van den Broek
De Kolk 30
5961 RD Horst

13 augustus 2012
Broertje van Frederique
Zoon van Richard Weijs en
Rieki van Doremaele
Theresiastraat 32
5964 AK Meterik

Geboren

Geboren

Nigel

Sjoerd

10 augustus 2012
Zoon van
René van den Goor &
Erna de Vries
Stuksbeemden 69
5961 LK Horst

2 augustus 2012
Zoon van
Linda Neessen &
Erick Cuijpers
Hiepterweg 1,
5872 CB Broekhuizen

nieuws 07

Onder de Linde realiseert
groen speelleerplein
Stichting Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde gaat haar grijze schoolplein vernieuwen. De aftrap van het
project vindt op zondag 26 augustus plaats. Om 14.00 uur starten diverse activiteiten en om 18.00 uur is de dag
weer ten einde.

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte
van onze zoon en dochter

Roan & Lara



Geboren op 9 augustus 2012
Ruud Versleijen &
Bianca Craenmehr
De Pelslap 32, 5961 LN Horst

Te koop tarwestro (kleine pakken)
Tel. 077 467 16 10
Creatief Rustpunt.
In een kleine groep laat je je
inspireren en je fantasie gaan. Je hebt
geen teken- of schilderervaring nodig.
Informatie: Liesbeth Smit 077 366 19 07
of creatief.rustpunt@gmail.com
Gevonden legerkleur groen jongensvest maat M op de hoek van de
Waterstraat/Schoolstraat in Horst.
T. 077 398 31 55
Te koop Altra damesfiets,
in goede staat, 3 versnellingen met
terugtraprem, 28 inch wielen.
Tel. 077 398 36 51.
Te koop kleine pakjes hooi.
Van den Munckhof, Wouterstraat 21
America. Tel. 077 464 18 13.
Te koop complete babykamer.
Wit/zilveren babykamer bestaande uit
bedje+matras, kledingkast, commode
en wandplankje. Vraagprijs €125,00,
wel dit weekend ophalen ivm nieuwe
tienerkamer. Janssen tel: 077 851 23 39.

Het huidige speelplein in Hegelsom



“Het groene schoolplein moet in de
komende jaren gerealiseerd worden.
Het huidige schoolplein moet veranderen in een groene omgeving waar
kinderen worden gestimuleerd zich te
ontwikkelen door middel van spelen.
Dat werd de laatste jaren belemmerd.
We kregen klachten van ouders en
Geboren op 11 augustus 2012
kinderen speelden niet meer in de
Zoon van
pauze, omdat er geen uitdaging meer
Joost Bouten en
was. Tijdens mijn onderzoek voor mijn
Aniek Janssen
HBO Master studie voor Jonge Kindspecialist kwam ik in aanraking met
het idee van het groene speelplein.
4 sept. open les massagecursus.
Daar ben ik snel genoeg mee naar de
Leren masseren iets voor jou?
www.rebalancing-limburg.nl of
schoolleiding gegaan”, vertelt Nina van
bel Jeannette 06 44 49 89 35.
Enckevort, initiatiefneemster.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Verschillende vrijwilligers zijn vanaf
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
het begin van vorig schooljaar bezig
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’.
om het speelleerplein te realiseren.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven “Gerald Willems heeft een ontwerp
voor ons opgezet en daarbij heeft hij
en meteen de kosten voldoen.
echt zijn best gedaan om alle ideeën
voor het nieuwe schoolplein in mee
te nemen”, vertelt Nina. “Iedereen
heeft over het nieuwe plein nagedacht.

Tren

Zo zijn bijvoorbeeld elementen als een
klimwand, een voetbalarena en een
drinkfonteintje door kinderen bedacht”,
vertelt ze trots.
Inmiddels worden er sponsoren
benaderd voor het project en hebben
leerlingen in de klas nagedacht over
verschillende acties. “Kinderen hebben
ideeën geopperd zoals een flessenactie
en een sponsorloop”, vertelt Angelique
“Iedereen denkt mee: ouders, opa’s,
oma’s, onderwijzers, de dorpsraad en
de gemeente.” Wanneer het speelplein helemaal vernieuwd is, is nog
niet bekend. Dat is afhankelijk van de
sponsorgelden.
De renovatie van het schoolplein
kost in totaal 75.000 euro. Hiervoor
heeft stichting Onder de Linde geld
nodig. Daarom organiseert de stichting
op zondag 26 augustus van 14.00 tot
en met 17.00 uur een rommelmarkt
en zijn er diverse activiteiten op
het schoolplein opgezet. Zo vertelt
Angelique: “Kinderen kunnen meedoen
aan een spellenprogramma en zich

laten schminken, terwijl volwassenen
kunnen genieten van een hapje en
een drankje.” Nina: “En Angelique
gaat liedjes zingen. Het wordt gewoon
keigezellig.”
Petrie Raedts, Angelique HesenSwinkels, Lucia Stoks en Khadija
Boudaoud organiseren de aftrap van
het project. “Om 15.00 uur wordt de
naam van het schoolplein onthuld en
wordt de nieuwe klimwand in gebruik
genomen. Dat zullen de kinderen wel
leuk vinden, want dat hebben ze zelf
bedacht”, vertelt Nina enthousiast.
Om 17.00 uur worden er verschillende
artikelen en diensten op een speciale
veiling verhandeld. De opbrengst wordt
gebruikt om de renovatie te kunnen
betalen.
Bedrijven, instellingen of personen die het project willen steunen of
die spullen hebben voor de rommelmarkt, kunnen bellen naar René Saris
op 077 398 09 02 of naar Nina van
Enckevort op 06 48 88 60 47.

Roy Bouten genomineerd
Beste Webpoliticus
Roy Bouten, lijstduwer van de PvdA op plek 75 en raadslid van Gemeente Horst aan de Maas, is genomineerd
voor de titel Beste Webpoliticus van Nederland. In 2011 was hij ook al genomineerd, maar kwam toen een stem
tekort om de winst binnen te halen.

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

“Tot mijn blijdschap ben ik weer
genomineerd. Waar ik vorig jaar,
tijdens de verkiezingen voor de
Provinciale Staten één stem tekort
kwam, ga ik er dit jaar uiteraard alles
aan doen dit geen tweede keer te
laten gebeuren. Uiteraard, omdat het
leuk is om een prijs te winnen, maar
vooral, omdat ik deze verkiezing kan
gebruiken om een beter bereikbare
politicus te worden. Het feit dat ik
weer een nominatie heb gekregen,
wil hopelijk zeggen dat ik er deels
in geslaagd ben om mensen digitaal
beter te bereiken. Maar dit geeft me

vooral de kans nogmaals de vraag te
stellen: waar kan ik me verbeteren
als webpoliticus?”, laat Bouten via
zijn weblog weten. Sinds 2006 reikt
De Beste Webpoliticus prijzen uit aan
politici die in aanloop naar verkiezingen
het handigst en het slimst campagne
voeren via internet. Hierbij speelt het
Nederlands publiek een belangrijke rol.
Zij kunnen de redactie tippen en stemmen op hun favoriete Webpoliticus. Aan
de hand van de tips stelt de redactie
een nominatielijst samen. Hier staat
Bouten dan ook als enige politicus uit
Horst aan de Maas op.

Een deskundige jury buigt zich
over de vraag welke politicus of partij
de beste website heeft en wie sociale
media het beste inzet. Degene die
deze disciplines beheerst, wordt tot
Beste Webpoliticus 2012 benoemd.
Ook het publiek heeft een rol. Zij bepalen wie er met de publieksprijs Beste
Webpoliticus 2012 vandoor gaat.
Op maandag 10 september
worden de prijzen aan de winnaars
uitgereikt. Roy Bouten dingt mee voor
Beste Webpoliticus 2012, de publieksprijs Beste Webpoliticus 2012 en Beste
Persoonlijke Website.
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Opdringerige visite
Vrijdagavond was voor Ben Wijnhoven uit Kronenberg een avond als alle
anderen. Hij was rond 17.00 uur in zijn werkplaats achter in zijn tuin aan het
hobbyen. Ben maakt meubels van steigerplanken. Toen hij uit het raam van
zijn werkplaats keek, wist hij niet wat hij zag. “Er stond een koe voor het
raam.”
“Buiten stonden er nog meer. En
snel stond de hele tuin vol”, vertelt
Ben. Uit een weiland zo’n 200 meter
van zijn huis aan de Reindonckweg in
Kronenberg waren tachtig koeien losgebroken. Dertig van deze koeien hadden
via de oprit naast de garage van de
familie Wijnhoven hun weg naar de
tuin gevonden. De rest was afgedwaald
naar een appelboomgaard even verderop. Terwijl Ben nog stond te kijken
naar de koeien in zijn tuin, draaide een
van de voorste koeien zich om en liep
weer weg. “Toen de tuin eenmaal vol
stond, draaide de voorste koe zich om
en liep weg. De rest volgde die koe
weer. Je weet niet wat je ziet, het leek

Programma’s voor naschoolse activiteiten

Van freerunning tot
ﬂuitles

Een pad op een scooter gaf op donderdag 16 augustus de officiële aftrap van PadXpress. PadXpress is een
initiatief van Gemeente Horst aan de Maas en Stichting Cultuurpad, om de jeugd in de gemeente kennis te laten
maken met een zo breed mogelijk aanbod aan sport en cultuur.
De PadXpress start vanaf 16
augustus in Kronenberg en Sevenum.
Daarna zullen meerdere kernen
volgen. Het programma verzorgt
naschoolse workshops voor basisschoolkinderen op gebieden als sport,
theater, media, kunst, natuur of literatuur. “Het is één vindplaats voor alle
soorten activiteiten, van freerunning
bij Hosema tot een natuurwandeling
met de Groengroep en muziek van de
harmonie”, legt combinatie-functionaris Lennie Wagemans uit.
Kinderen kunnen zich bij
PadXpress voor cursussen van drie
of zes weken inschrijven. Ze krijgen
dan wekelijks een workshop. “Het
is belangrijk om kinderen kennis te
laten maken met hun omgeving en
hun talentontwikkeling te prikkelen”,

vindt wethouder Driessen van sport.
“Dit programma draagt bij aan de
sociale en lichamelijke ontwikkeling
van de kinderen. Kinderen worden zo
wegwijs gemaakt in een heel breed
aanbod van activiteiten. Zo kunnen ze
zich lichamelijk en geestelijk vormen.
De gemeente staat hierachter, maar
elke burger zou hier achter moeten
staan.”
De combinatie-functionarissen die
het programma opgezet hebben komen
vanuit de gemeente. “Wij bouwen
bruggen tussen meerdere dingen, zoals
sport en onderwijs of onderwijs en cultuur”, legt Lennie haar functie uit. “We
zijn ondersteunend in het opzetten van
het programma, maar de uitvoering
ligt bij de verenigingen en organisaties.” PadXpress is de schakel tussen

een hele rare droom,” lacht Ben. “Het
duurde al met al vijf minuten.”
Achteraf kan de Kronenberger er
om lachen, maar de dertig koeien
lieten een behoorlijke schade achter
in de tuin. “De oprit van 30 meter zat
van voor tot achter onder de koeienstront. Ik heb er wel een kruiwagen
mest weggehaald. De oprit heb ik af
kunnen doen met een hogedrukspuit.
Er zaten echter ook gaten in het gazon
en de auto’s zijn allebei beschadigd.”
Gelukkig kan dit via de verzekering
vergoed worden en blijft meneer
Wijnhoven alleen met een foto van een
tuin vol koeien achter.

Zilveren medaille
voor heldendaad
Peter Griekspoor (53) uit IJmuiden is een echte held in America. Hij heeft
op dinsdag 14 augustus de zilveren medaille, de hoogste onderscheiding
van de Stichting Carnegie Heldenfonds, toegekend gekregen. Burgemeester
Kees van Rooij van Horst aan de Maas reikte deze uit.

de school en verenigingen. “Nu is de
coördinatie tussen diverse verenigingen nog nodig. Zo sluit het sportaanbod aan op school, als een vorm van
buitenschoolse opvang”, zegt Lennie.
“Het gaat niet alleen om sport,
laat dat duidelijk zijn”, vult wethouder
Driessen aan. “We willen de bewustwording van de kinderen heel breed
uitzetten. Sport heeft een wat lagere
drempelwaarde, dus willen we juist
ook cultuur heel toegankelijk maken.”
De regeling combinatiefunctionarissen, die de uitvoering van
de PadXpress coördineren, worden
mogelijk gemaakt door Stichting
Dynamiek Scholengroep, Stichting
Akkoord, het Citaverde College Horst,
Stichting Cultuurpad en Gemeente
Horst aan de Maas.

Het getuigschrift werd uitgereikt
door de locoburgemeester van de
gemeente Velsen. Het is de eerste keer
in de gemeente Horst aan de Maas dat
dergelijke onderscheiding uitgereikt
wordt.
Op zaterdag 11 juli 2010 verrichtte
Griekspoor zijn heldendaad. Hij was
samen met zijn vrouw en twee zonen
bij recreatiepark Sunparks Limburgse
Peel in America op vakantie, toen
hij geklop en gebonk hoorde. Nadat
hij merkte dat het geluid afkomstig
was van de bungalow van de buren,
die in brand stond, aarzelde hij geen
moment. Hij trapte de deur in en redde
de vrouw uit de brandende bungalow.
“Het zit in je of niet, ik ben wel wat
warmte gewend vanwege mijn werk
in een papierfabriek. De vrouw lag
op de grond en hield zich vast aan de
verwarming. Ik heb haar losgetrokken
en naar buiten gedragen. Ik ben daarna
nog een paar keer teruggegaan om

te kijken of er nog iemand in het huis
was, want de vrouw kwam uit Dubai en
sprak geen Nederlands. Er was gelukkig
niemand meer”, vertelt Griekspoor.
Het ontvangen van de zilveren
medaille kwam geheel als verrassing.
“Het is buitengewoon, ik had het helemaal niet verwacht. We hadden een
afspraak met de burgemeester om een
rondleiding door het gemeentehuis te
krijgen. Mijn vrouw en zonen wisten er
blijkbaar meer van”, aldus Griekspoor.
De medaille is twee jaar geleden toegekend, maar wegens gezondheidsproblemen kon hij de medaille niet eerder
ophalen.
Volgens zoon Jorit (12) zit er ook
wel een grappige kant aan de brand en
de daad van zijn vader. “Ik had die dag
een shirt aan waarop stond: I´m always
in the right place at the right time. Dat
vond ik wel grappig, want papa was
dat dus ook.”
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De vakantie van

Vijf motorbroers op reis
door Oost-Europa
Jac Voermans (72) uit Horst is deze zomer samen met zijn broers Frans (79), Jan (73), Piet (67) en Hay (60) op
de motor door tien landen in het Oosten van Europa gereisd. Zeventien dagen waren ze op weg. Op dinsdag 7
augustus kwamen ze thuis.

Toeterend komen ze de straat binnen rijden. Energiek als ze zijn, stappen
ze de motor af. Daarna zijn ze even stil.
“We hebben een liedje voorbereid”,
zegt een van de broers. Ze gaan op
het gras voor het huis staan en zingen
luidkeels. “We gaan naar Joke toe, we
gaan naar Joke toe” waarna ze dansend
over het gras dollen. De vrouwen zijn
blij hun mannen weer thuis te mogen
verwelkomen en beginnen allemaal te
lachen.
Eenmaal binnen branden de mannen los. “We gingen met de autoslaaptrein van Duitsland naar Oostenrijk. Het
was een hele hindernis om de trein op
te komen, maar hiermee vermeden we

een 1.000 kilometer lange autoweg”,
vertelt Jac.

vertelt Hay. “Normaal gesproken
kamperen we altijd, dus we hadden onze tenten meegenomen, maar
daar was het veel te warm voor. Nu
hebben we bij mensen thuis geslapen
en in kleine, eenvoudige hotelkamers
en dat met vijf man. Dat is toch wel
“We zijn in Slovenië, Kroatië,
knus”,
lacht hij.bessen!
“Het viel ons op dat
Servië, Bulgarije, Macedonië,
Verse
blauwe
de mensen heel gastvrij waren. Als we
Griekenland, Albanië, Montenegro en
Bosnië geweest”, vertelt Jan. “Ja, ’t was bij ze sliepen, deden ze alles voor ons.
Ze kookten speciaal en als we ergens
een hele afstand, maar vooral de hitte
maakte het zwaar”, legt Frans uit. “We naartoe wilden ’s avonds brachten ze
ons weg en kwamen ze ons ook weer
hebben onderweg zelfs in een kapelhalen. Heel vriendelijk. Ze vonden ons
letje geschuild zodat we even in de
zo leuk dat ze allemaal foto’s van ons
schaduw stonden.”
wilden hebben.”
“Het was een hele mooie reis,
Mts. Schrijnwerkers
Er verschijnt een lach op het gezicht
maar wel anders dan andere jaren”,
Horsterweg
86“Ik heb ze zelfs in
van de oudste.
5971
NG Grubbenvorst
verlegenheid
gebracht. Een gezin had
speciaal voor ons yoghurt gemaakt.
’s Avonds had ik nog wat honger en
heb ik de yoghurt opgegeten. Later
kwamen ze naar me toe om me nog
wat aan te bieden, maar dat had ik
al lang op”, lacht Frans. “Zo aardig
allemaal. We hoefden ook geen fooi te
geven. Daarmee werden ze namelijk in
verlegenheid gebracht.”

De warmste en
langste reis

VAKANTIE

“Uiteraard zie ik wekelijks de schitterende plaatjes van mensen
die de Hallo ergens op vakantie lezen. Dit moet ik beter kunnen,
bedacht ik me.” Zo begon een veelbelovend mailtje van Peter van
de Ligt uit America. Hij liet ons weten dat ook hij op vakantie de
HALLO heeft gelezen. “En niet zomaar op een of ander zonnig
strand, maar in de O2 Arena in Londen, waar ik de kwartfinales van
het Olympisch basketballen heb bekeken. Hier op de achtergrond
zie je nog een glimp van Argentinië tegen Brazilië. Hierna stond de
echte vette wedstrijd tussen Australië tegen het dreamteam van
USA op het programma met grote sterren als Kobe Bryant en Kevin
Durant. Mocht het nog niet duidelijk zijn, het was geweldig. Die
Hallo heb ik kort daarna toch maar aan de kant gelegd.”

Verse blauwe bessen!
In gekoelde verkoopautomaat

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

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

Mts. Schrijnwerkers, Horsterweg 86, Grubbenvorst

De rand van de
vuilnisbelt

HALLO op vakantie
Een heel bijzondere vakantiefoto kwam afgelopen week binnen
bij de redactie. Het onderwerp van de email was ‘Vanuit America
naar Kenia.’ “Dit is geen foto uit het programma Puberruil van
vorige week, dit is reality”, laat Jolanda Pouwels uit America
weten. Ilse Pouwels (15 jaar) staat hier tussen de Masai-bevolking
in Amboseli in Kenia. “En het is waar wat ze bij Puberruil zeiden:
Deze mensen hebben zo weinig maar ze geven zo veel”, aldus
Jolanda.

“Het was allemaal heel anders dan
in Nederland”, zei Jan. “We stonden
versteld van het grote contrast overal.
Vooral in Albanië. Daar was het echt
extreem. Daar zag je iemand met paard
en wagen langs een Mercedes rijden”,
vertelt Jan. “Ezels liepen nog bepakt
over straat”, ging Hay verder. “We vielen
echt op als vijf broers op de motor, want
dat zag je daar nergens. Ja, die mensen
leefden er echt op de afgrond van de
samenleving”, voegde Frans toe. “Ze
leefden er aan de rand van de vuilnisbelt. Zo arm waren ze daar”, vertelt Jac.
De broers hebben veel gezien en
kijken vol verbazing terug op de reis.
“Het was een mooie ervaring, maar
volgend jaar gaan we weer een ander
gebied verkennen”, sluit Jac af.

Open van dinsdag t/m zaterdag voor lunch & diner
en zondag de hele dag geopend vanaf 12:00 uur
Veerweg 11 Broekhuizen | + 31(0)77 463 21 14 | www.hetmaashotel.nl
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Goed jaar voor
AB Werkt
Arbeidsbemiddelaar AB Werkt, met een vestiging uit Horst, is
ondanks de economische omstandigheden gegroeid. De coöperatie is erin
geslaagd zijn omzet te verhogen en winstgevend te opereren.
De coöperatie heeft in 2011 de
adviesorganisatie HAER gestart, in
samenwerking met agrarisch adviesorgaan Arvalis. Daarnaast zette AB
Werkt ook in op groei in niet-primaire
agrarische sectoren en sectoren
buiten het oorspronkelijke werkgebied. Hiervoor openden ze ook een
vestiging in Veghel in Brabant. Ook de

verhuizing van Sevenum naar Horst is
volgens AB Werkt een reden waarom
zij hun omzet hebben kunnen verhogen: “de verhuizing biedt de coöperatie de mogelijkheid om de markt in de
Greenportregio rond Venlo nog sneller
en adequater te bedienen.” Voor 2012
verwacht AB Werkt ook weer een
positief bedrijfsresultaat te behalen.

Beste vakantiewerkgever

Aardbeienland
genomineerd
Het Aardbeienland in Horst is door werknemersorganisatie CNV
Jongeren genomineerd voor beste vakantiewerkgever. In 2005 won het
Aardbeienland de titel al. Dit jaar staat het thema Jongeren en veilig
werken op de werkvloer centraal.
Het thema Jongeren en veilig
werken op de werkvloer heeft te
maken met fysieke veiligheid, maar
ook met sociale veiligheid, zoals hoe
om te gaan met lastige klanten en
asociaal gedrag. Er heeft al een sessie
plaatsgevonden met de medewerkers
van het Aardbeienland met drie
Lifeguards. Hay Soberjé, eigenaar van
Aardbeienland, laat weten verrast te
zijn met de nominatie. “We hadden
het niet verwacht, want je bent er
niet iedere dag meebezig. In 2005
waren we ook verrast en nu dus weer.

Ik hoop natuurlijk dat we winnen. Het
is afhankelijk van de medewerkers, zij
kunnen nu stemmen. Er dingen nog
negen andere bedrijven mee voor de
prijs. We blijven optimistisch en
hopen op het beste.”

Optimistisch en
hopen op het beste
Jongeren kunnen stemmen en
aangeven waarom hun werkgever in
aanmerking dient te komen om beste
vakantiewerkgever te worden.

Starter in de Regio
Sunny Side of Cakes
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Sunny Side of Cakes
Sunny Pouwels
Pieter Belsstraat 78
Horst
06 30 64 42 47
info@
sunnysideofcakes.nl
sunnysideofcakes.nl
Taarten en cupcakes
20-04-2012

Activiteiten
Sunny Side of Cakes maakt
taarten en cupcakes voor alle
gelegenheden. Te denken valt
aan een verjaardag, geboorte,
bruiloft of jubileum of omdat je
iemand lief vindt. Daarnaast is
het mogelijk om workshops te
volgen. Op aanvraag is een
workshop voor groepen ook
mogelijk. Voor kinderfeestjes
kan men ook terecht bij Sunny
Side of cakes. Voor speciale
wensen kan altijd contact
opgenomen worden.
Doelgroep
Sunny Side of Cakes vindt de
aandacht voor een ieder erg

belangrijk. Inspelen op hun
behoeftes en wensen, daar
draait het om. Iedereen is
welkom bij Sunny Side of Cakes.
Met ervaring met mensen met
een beperking wil Sunny het ook
voor hen mogelijk maken een
kinderfeestje te geven of een
workshop te volgen. Door de
speciale aandacht voor alle
doelgroepen gaat iedereen naar
huis met een mooie, heerlijke,
eigen gemaakte taart of cupcakes.

Onstaan
uit passie
Onderscheidend vermogen
Sunny Side of Cakes is
ontstaan vanuit een passie. Door
te kijken naar de mogelijkheden
is het gelukt een eigen bedrijfje
te starten. De ervaring in het
werken met mensen in het
algemeen en mensen met een
beperking, zorgen voor de
individuele aandacht voor een
ieder.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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Boerderij-ijs bij de Lummerick

“Verser kan niet!”
Het ene moment zit de melk nog in de koe, twee uur later is het bolletjesijs. Familie Coenders van melkveebedrijf de Lummerick uit Melderslo waagde zich aan het ijsmaken. Nicole: “Er is niets verser dan boerderij-ijs: de
melk komt van onze eigen koeien en er worden geen kunstmatige stoffen toegevoegd. Puur natuur!”

vreemd dat in deze regio bijna geen
boerderij-ijs voorkomt. “Ik ben de
markt gaan verkennen en heb toen
uitgezocht wat we precies wilden. In
Vught vonden we een boerderij waar
we het ijs ontzettend lekker vonden.
Deze mensen hebben ons geholpen
met opstarten.”
Een andere bijkomstigheid was de
vrijheid om een ijskeuken te bouwen.
“Nog niet zo lang geleden zijn we
dit huis gaan bouwen en dus was er
ruimte over voor een ijskeuken. Dat
ging in één moeite door. We hebben
twee weken proefgedraaid en dat ging
eigenlijk erg goed. Vooral mensen uit
het dorp zijn nieuwsgierig en we hebben alleen maar goede reacties gehad.
We bieden inmiddels 21 smaken ijs.”

Fruitsmaken
uit de regio

De familie Coenders melkt elke dag
80 koeien en verzorgt daarnaast ook
nog 70 kalfjes. Nicole: “Ik zocht iets om

voor mezelf te doen en dacht eerst aan
een baan buiten huis. Maar met melk
kun je natuurlijk heel veel dingen doen

en aangezien ik kok ben geweest leek
ijs een goede uitkomst.”
De Zuid-Limburgse vindt het

Niet alleen de volle, onbewerkte
melk is vers: de fruitsmaken worden
gemaakt met producten uit de regio.
“Het aardbeien- en blauwe bessenijs wordt bijvoorbeeld gemaakt met
streekproducten. De exotische vruchten
komen niet uit de regio, maar die
halen we biologisch verantwoord bij
versboerderij De Gastendonck.”
Zondag 19 augustus is er een
open dag voor het hele bedrijf. Nicole:

“Er zijn rondleidingen op de boerderij en men kan gratis twee smaken boerderij-ijs proeven. Er komen
verschillende stands die te maken
hebben met ons bedrijf. Zo komt er een
standje van Douven Blauwe Bessen,
Dierenartsenpraktijk Horst, Loonbedrijf
Heldens en Coenders Lottum. Voor
kinderen is er een springkussen en de
Peelkabouters komen schminken. Ook
kunnen kinderen een boerderijbewijs
halen: als ze goed opletten tijdens de
rondleiding kunnen ze alle vragen in
een boekje beantwoorden.”

We hebben er
zin in
“We zullen zien hoe het gaat lopen,
wij hebben er in ieder geval zin in. Er
zijn al verschillende mensen komen
vragen of ze met familie-uitjes een
rondleiding met koffie en een ijsje
kunnen krijgen. Ook zijn er al vragen
of we pauzeplek willen zijn tijdens een
huifkartocht. We staan voor alles open.
In de winter gaan we ook door met ijsmaken, dan kun je naar de Lummerick
komen voor een heerlijke ijstaart.”
De open dag is van 10.00 tot 17.00
uur. Boerderij de Lummerick is gelegen
op Herenbosweg 14 in Melderslo.
Voor meer informatie kijk op
www.boerderijdelummerick.nl

Horeca wisselend over zomer
Het weer heeft het deze zomer vaak af laten weten en ook de economische omstandigheden hebben het de
horeca dit jaar niet altijd makkelijk gemaakt. Vele ondernemers baalden van het kortdurende EK voetbal, maar hoe
heeft de horeca in Horst aan de Maas deze zomer gedraaid?
Bram Jacobs van Eethuis Bram in
Swolgen heeft deze zomer nergens last
van gehad. “Ik heb geen problemen
gehad met het korte EK en het slechte
weer”, zegt hij. “De Floriade haalt
genoeg mensen naar deze regio.” Ook
Petra Siebers van boscafé Het Maasdal
in Horst hoor je niet klagen. “Eigenlijk
hebben we niet beter of slechter
gedraaid als andere jaren.” Ze vindt

alleen dat het weer wat beter had
gemogen. “Als het weer wat beter was
geweest, was het misschien aangenamer geweest om op het terras te
zitten, maar last hebben wij er niet van
gehad.”
Rob Ummenthun van café
Ummenthun in Kronenberg heeft ook
niet anders gedraaid dan andere jaren.
“Mei en juni waren slecht qua weer.

Dat is natuurlijk jammer net zoals het
EK, maar daar ben ik niet afhankelijk
van. Bij mij kunnen gasten ook binnen zitten en dan is het slechte weer
helemaal geen probleem. Laten we
eerlijk zijn. Horecaeigenaren die van
een factor afhankelijk zijn, zijn sowieso
al slecht bezig.”
Mark Doornkamp van Het
Maaspaviljoen in Broekhuizen is er heel

duidelijk over. “Het weer is beslissend geweest deze zomer. Dat was
heel wisselvallig. Als het weer slecht
was, bleven de mensen weg en als
het goed was kwamen ze weer. De
zon van afgelopen dagen doet nu in
ieder geval wonderen”, vertelt hij. Echt
anders dan andere zomers heeft Mark
het niet gehad. “Met het terras aan de
maas ben je natuurlijk altijd wel wat
afhankelijker van het weer.”
Volgens Erik Janssen van café
De Lange in Horst was deze zomer
verre van ideaal. “Nee, het is niet

goed gegaan deze zomer. Dat heeft
onder andere te maken met het EK.
Nederland was natuurlijk vroeg uitgeschakeld waardoor ik veel inkomsten
misliep. De schermen die ik samen
met andere horecagelegenheden had
opgehangen, hebben een hoop geld
gekost. Dat geld heb ik niet terug kunnen verdienen, vanwege de slechte
prestaties van het Nederlands elftal en
het slechte terrasweer daarna. Ik heb
gewoon een slechte zomer gehad.”

feestelijke heropening
vrijdag 17 augustus
Maak kans op een reischeque
t.w.v. € 500,- of
één van de 5 waardecheques
t.w.v. € 20,-

Rijbewijs keuring?

Groot rijbewijs, 70+ keuring speciaal tarief, of taxi pas
Tel: 077- 35 26 488 (ma-vr 8.30u-17.00u)
Locatie Panningen
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www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

www.arboofficenederland.nl

Past Schoenen, dat zit goed!

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

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl
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Bijeenkomsten
mantelzorgers
Zorgadvies en Regelhulp organiseert regelmatig bijeenkomsten voor
mantelzorgers, ex-mantelzorgers en zorgvragers. De eerste bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 22 augustus in Lottum en woensdag 29
augustus in Horst.
Het doel van de bijeenkomst op
woensdag 22 augustus is het beter
inzicht krijgen in de behoefte aan
ondersteuning van mantelzorgers.
De bijeenkomst duurt van 19.30 tot
21.30 uur in Lottum. Aanmelden is
niet nodig.
Tijdens de bijeenkomst op
woensdag 29 augustus zijn een aantal
gastsprekers aanwezig. Mevrouw
De Jong-Classens, werkzaam op de
afdeling WMO in de gemeente Horst
aan de Maas, en mevrouw Joosten,

zorgtrajectbegeleidster CVA ketenkwaliteit, zijn de gastsprekers voor deze
middag. De bijeenkomst is van 14.00
tot 16.30 uur in Horst. Aanmelden is
hier wel noodzakelijk.
In september organiseert
Zorgadvies en Regelhulp iedere
tweede woensdag van de maand van
10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst
voor mantelzorgers. Iedere derde
woensdag van de maand is er een
bijeenkomst voor ex-mantelzorgers.
Deelname is gratis.

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Voor uw complete tuin,
van aanleg tot onderhoud!
Tevens ook:
Ontwerp
Renovaties
Bestratingen
Grondwerk

Marisstraat 53

5985 PR Grashoek

Tel: 06 470 806 52

Fleur
Skiks topmodel

Laat je -net als Fleur- fotograferen
in onze professionele studio in je
mooiste nieuwe Dwarz - outfit!

Bekijk al onze topmodels op
www.dwarzkidz.nl of via onze
webshop www.skiks.com
Kerkstraat 30 | Horst | 077 3987417
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden
geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Lezersreactie op reactie ‘Zeeuwse Babbelaar’ uit de HALLO van 9 augustus 2012

De echte Zeeuwse babbelaar is bruin en vierkant
Leuk als iemand een stukje over de Zeeuwse Babbelaar schrijft en er ook
nog het voormalige COAK in Middelburg bij haalt. De heer Roenhorst zal dan
wel via de Noordstraat, langs het mooiste stadhuis van ons land, naar de
markt zijn gelopen. Aan de linkerkant is er dan nog steeds een klein winkeltje
met een vrouw van in de 80. Boven de winkel staat de beroemde naam Van
Diesch. De vader van de vrouw heeft de echte babbelaar ontdekt en verkoopt
deze nog steeds. In Horst? Nee, dat is net als je in Italië Goudse kaas koopt:
made in Oostenrijk. De Zeeuwse Babbelaars in een rond doosje met een fletse
afbeelding van een Zeeuwse in klederdracht is made in België!
Ik zou de heer Roenhorst willen
vragen: ga nog eens op vakantie in

Zeeland en luister eens goed naar de
uitspraak. Ik heb op drie eilanden daar

gewoond en ben voorlichter in Zeeland
geweest. Overal is het dialect iets anders,
net als in Limburg. Een ding is zeker :
wat je beweert, klopt van geen kant. De
G wordt overduidelijk een H, soms wat
harder of weglatend.
Wij spraken vroeger thuis geen
Zeeuws. Ook mijn kinderen heb ik met
ABN in Horst opgevoed. Maar ik kan
het natuurlijk wel spreken. Mijn zwager
vroeg mij 10 jaar geleden eens: “Ik hoor
helemaal niet dat je een Zeeuw bent,

kun je het eigenlijk wel?” Nou, toen heb
ik hem alras overtuigd.
Dus Henk, leuk dat je reageert,
maar het staat toch een beetje klunzig
als je niet begrijpt, dat ik maatschappelijk betrokken wil zijn en mijn kennis
en ervaring over gezondheidschadende
micro-organismen door heb gegeven aan
B&W, politieke partijen en dorpsraden in
Horst aan de Maas, in vele rapporten in
10 jaar, zonder dat ik daar iets voor wil
hebben, afdoet met “hutstukjes”.

Alleen: ik troost me met de
gedachte als er één schaap over de
dam is, misschien volgen genoemde
partijen misschien mijn advies eens op
en geven ze mij nu eens een inhoudelijk antwoord. En bedenk Henk: een
Zeeuw blijft een Zeeuw en Luctor et
Emergo is onze lijfsspreuk. Tot ziens in
Zeeland.

wat is een dorp zonder kerk, zonder dat
éne centrale punt? Daar, waar mensen samenkomen, kinderen gedoopt
worden, mensen trouwen en begraven
worden. De plek waar de rust iedereen
beroert in alle hectiek van het bestaan.
Wat als de klokken niet meer
luiden, het carillon het Avé Maria niet
meer laat horen? Als de kaarsjes niet
meer branden en mensen niet meer
de gelegenheid krijgen om tot rust
te komen? De kracht zal langzaam
wegstromen.
Een cultureel erfgoed en historie

prijsgeven? Tijd néémt immers, maar
geeft nóóit terug. Dit mag zeker niet
gebeuren. Deze gedachte past niet bij
het rationele denken en het bepalen
van financiële steun voor een kerk. Een
kerk is niet alleen het symbool voor
religie of een bezoek van een dienst.
De cyclus van het leven heeft hier zijn
wortels en is een identiteit voor de
mens.
Zo ook mag Tienray deze identiteit
van Klein Lourdes nooit prijsgeven
maar koesteren. Klein Lourdes verdient
een stevige impuls, vandaar de eerste

zichtbare tekenen: het welkomstbord
Open kerk op de trappen van de kerk
en het informatiebord voor inwoners,
pelgrims en toeristen.
Klein Lourdes waar de Molenbeek
kabbelt en men de heilzame rust mag
ervaren en beleven, inspiratie stroomt
om ook bezinning de ruimte te geven
en arrangementen aanwezig zijn voor
een ontspannen verblijf.
Truus Knoops Kersten en Huub
Driessen,
comité Klein Lourdes in ontwikkeling

Ingezonden brief
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Ingezonden brief

Tienray, het Lourdes van Nederland
Méér dan een karakteristieke doorgaande weg van kerk naar kerk,
dorp naar dorp voor pelgrim of toerist. Tienray en Klein Lourdes, waar de
kracht van de natuur je diep raakt en bezinning de ruimte krijgt. De plek
waar ongeveer 30.000 pelgrims het gastvrije dorp jaarlijks bezoeken. Waar
men troost zoekt en vindt in de inspirerende omgeving van de kerk. Klein
Lourdes met een authentieke grot.
Het is een feit dat de maatschappij veranderd is, daar kunnen we niet
omheen. Maar een dorp is niet alleen
een aantal huizen en wijken: een
dorp dat zijn de inwoners samen en
zij maken dat dorp. Al deze dingen
geven hen de motivatie om Klein

Lourdes te ontwikkelen en een toekomst te geven.
Vroeger waren we samen die kerk
en voelden we ons verantwoordelijk.
Nu willen we vaak alleen deze kerk als
we denken die kerk nodig te hebben.
Dat willen we eigenlijk toch niet. Want

Crime Champ?
De laatste weken is er veel te doen over Prime Champ. Het lijkt erop
dat er veel dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. In het
verleden is al veel strijd gevoerd over de officiële prestaties die personeelsleden moesten neerzetten. Veel lokale werknemers moesten het veld
ruimen voor andere EU-inwoners. Dat was een klap voor de regionale
werkgelegenheid.
Ook op milieugebied is de
grootste champignonkweker van
Nederland geen lieverdje. In 2010
heeft Behoud de Parel een verzoek
tot handhaving gedaan omdat de
aangevraagde milieuvergunning
slechts 10% dekte van de werkelijke
activiteiten op een vestiging in
Grubbenvorst. Behoud de Parel werd

op het gemeentehuis ontboden. Daar
werd verzocht voorlopig niets te
ondernemen. Het hoofd handhaving,
onze CDA-burgemeester, wilde Prime
Champ blijkbaar behouden. De
aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning werd vervolgens ingetrokken.
Vereniging Behoud de Parel overweegt
met hulp van een milieu-advocaat

opnieuw een verzoek tot handhaving in
te dienen.
Het bedrijf werkt voor 90% illegaal,
met alle kwalijke gevolgen. Als je
de economische resultaten van de
onderneming ziet, wordt veel duidelijk.
Verliezen tussen 2,5 en 7,6 miljoen
euro per jaar waarmee een schuldenlast is opgebouwd van 48 miljoen. De
champignonsector heeft het moeilijk.
De champignonkwekers zijn afhankelijk
van export en krijgen een lage marktprijs. Veel kwekerij-inrichtingen zijn aan
andere EU-landen, met name Polen,
verkocht, en die bedrijven bedienen nu
ook de Nederlandse markt.
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Uw res voor uw
Het ad rkbe heer!
wagenpa

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

mers wachten ook de champignonkwekers op betere tijden. Dat net de grootste kwekerij al jaren verlies draait, en
metVakgarage
hulp van
diverse
partijen
overeind
Gommans
& de
Wit
Gezellenbaan
8 | 5813is
EApure
Ysselsteyn
(L)
wordt
gehouden,
concurrentieT 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
vervalsing.
De gebeurtenissen van de
www.gommansendewit.nl
afgelopen jaren en de laatste weken bij
Prime Champ doen het imago van de
agrarische sector geen goed.
Verdenking van uitbuiting van
medewerkers is een kwalijke zaak. Wat
wel aan het daglicht komt, zijn transport van champost en champignonbakken in Noord-Limburg door Poolse
transportbedrijven. En vervoer van

personeel dat in grote getale wordt
gebracht en gehaald door bussen met
Poolse kentekens. Jammer dat het
met veel grote bedrijven zo loopt…
Ze groeien en bloeien ten koste van
collega’s, werknemers en milieu
en uiteindelijk knapt de ballon. De
maatschappelijke kosten zijn hoog en
de schuldenlast wordt door bedrijven,
banken en overheden, en dus weer
door de burgers, betaald. Het enige
leuke wat burgers eraan kunnen overhouden is een spannende film met de
naam Crime Champ!
André Vollenberg,
voorzitter Behoud de Parel

Cateringservice
Jolanda Pouwels

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Bespreking Poll week 31

Ik heb moeite om het sporten na de vakantie weer op te pakken
De stelling van twee weken geleden, Ik heb moeite om het sporten na
de vakantie weer op te pakken, werd door 57% van de stemmers met ‘eens’
beantwoord. Een kleine minderheid van 43% stelde hier geen moeite mee te
hebben, of gewoon niet te beginnen met sporten en antwoordde met ‘oneens’.
Het is opvallend hoeveel mensen geen moeite hebben met het oppakken van
sporten. Is dat een goede afspiegeling van de werkelijkheid of werd de poll te
vroeg gesteld en schatten de mensen zichzelf vooraf nog (te) positief in? Na de

zomer willen velen van ons het sporten weer oppakken, maar dat is niet voor
iedereen even makkelijk. Sommigen luieren lekker de hele zomer, om daarna
weer bij nul te beginnen met sporten. Andere mensen gaan bijvoorbeeld in het
buitenland bergen op fietsen, zodat er van ‘oppakken’ geen sprake is. Anderen
rollen er vanzelf gemakkelijk weer in. In Horst aan de Maas blijken de sportievelingen echter in de minderheid te zijn: de meerderheid verwacht toch een
beetje moeite met het oppakken van sport.

Kop
Tekst

Ik verdien zelf ook een onderscheiding

What Else?
D!rk

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

bij de lokale sportvereniging of het verrichten van een heldendaad. Dat zou
vanzelfsprekend moeten zijn. Anderen vinden een uitreiking voor iemand die
zich enorm inzet voor de samenleving juist niet meer dan terecht. En sommigen
zouden heimelijk zelf ook wel eens een keert in het zonnetje gezet willen
worden. Stiekem droomt iedereen toch wel eens van een lintje? Wie wil er nou
niet horen dat dat wat je doet, goed voor de samenleving was of dat iemand blij
is met je? Ik verdien ook een onderscheiding. Wat vindt u?

Het komt de laatste maanden weer regelmatig in het nieuws voorbij: een
echte held of een goede vrijwilliger ontvangt een onderscheiding uit handen van
een burgemeester of voorzitter. De afgelopen jaren zijn verschillende inwoners
uit de gemeente Horst aan de Maas vereerd met een lintje of een andere blijk
van waardering. Sommigen vinden het uitreiken van al die lintjes, oorkondes,
medailles, spelden, ordes en schouderklopjes te overdreven. Iedereen doet wel
eens iets goeds in de gemeenschap. Denk dan bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk

Uitslag vorige week (week 32) > Poll uitslag ’vorige week’ > eens 00% oneens 00%

VERDELLEN

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

SEIZOENS
OPENING

Shawool pcvaandeeenajaus
bij aank de voorraad strekt)
(zolang

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

B-E De Lier B.V. is technisch
toeleverancier in de (glas)
tuinbouw en behoort met
haar jarenlange ervaring tot
de top van leveranciers
op het gebied van water,
elektro, milieu, energie en
automatisering.
B-E De Lier B.V. heeft verschillende locaties in binnen- en
buitenland en maakt deel
uit van de Codema Systems
Group. De Codema Systems
Group bestaat uit vier afzonderlijke ondernemingen,
te weten B-E De Lier B.V.,
Hawe Systems Europe B.V.,
SDF Tuinbouwautomatisering en Wevab B.V. Hawe
is een innovatieve ontwikkelaar en producent van
geautomatiseerde interne
transportsystemen. SDF is
gespecialiseerd in de ontwikkeling van besturing- en managementsoftware. Wevab is
producent van aluminium en
stalen halffabricaten.
Al deze bedrijven zijn sterk
actief in de glastuinbouw en
hebben een eigen specialiteit
met als doel de klant zoveel
mogelijk te ontzorgen.

Ter versterking van ons team in Sevenum zijn wij op zoek naar twee nieuwe, enthousiaste collega’s voor de functies van:

MONTEUR ELEKTRA
MONTEUR WATER

m/v

en

m/v

Het doel van de functie:
Het installeren en onderhouden en het verlenen van service t.b.v. onze
watergeef- en waterbehandelingsystemen bij onze klanten.
De functie-inhoud:
Je vormt samen met een team van technische ondersteuning het aanspreekpunt
als het gaat over onderhoud aan onze geleverde installaties. Je bent in staat om
zelfstandig problemen op te lossen en hebt geen 9 - 5 mentaliteit. Je hebt een
uitstekend gevoel voor service en je streeft naar de allerhoogste kwaliteit.
Het profiel:
Je beschikt over een MBO/MTS opleidings- en denkniveau en je hebt voldoende
technische kennis om direct bij ons aan de slag te kunnen. Naast de technische
vaardigheden dien je in staat te zijn de zaken goed te plannen en te organiseren.
Je bent in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en je bent klantgericht.
Je beschikt over een flexibele en servicegerichte instelling,
Affiniteit met de tuinbouw is een pré.
Het aanbod:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende en dynamische
onderneming waarin eigen initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op
prijs wordt gesteld. Een breed spectrum aan verantwoordelijkheden en daaraan
gekoppeld mogelijkheden door te groeien naar andere functies.
Binnen een leuk team en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
zul jij je bij B-E De Lier al snel thuis voelen.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je CV aan B-E De Lier,
Simonsstraat 33A, 5976 NW Sevenum, t.a.v. Ellen de Vos of
vacature@codemasystemsgroup.com.
Je kunt ook telefonisch contact opnemen met 077-399 92 66.
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Bram van Lierop naar NK bloemsierkunst
Bram van Lierop (19) uit Meterik doet op 4 september mee aan de Nederlandse Kampioenschappen bloemsierkunst voor junioren op de Floriade in Venlo. Tijdens de voorrondes werd hij geselecteerd. Nu mag hij samen met 14
andere deelnemers uit heel Nederland strijden om de titel.

FLORIADEAGENDA
Maandag 20 augustus
Rutbach Kapel Meerlo

Donderdag 23 augustus Reulsberger
Muzikanten Horst

www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

Zijn passie voor bloemschikken
heeft Bram ontwikkeld tijdens zijn werk
bij bloemisterij Lemmen in Sevenum en
bij zijn opleiding Bloem en Design aan
het Citaverde College in Horst. Hij moet
nog drie jaar voordat hij klaar is met
school en mag nu al meedoen aan de
Nederlandse Kampioenschappen.
Ondertussen bereidt Bram zich al
een maand lang voor. Zo moest hij
op zoek naar personen, bedrijven en
instellingen die hem willen sponsoren.
“Ik heb veel geld nodig om materialen
te kopen. Denk dan bijvoorbeeld aan
planten, bloemen, en gereedschap.”
Het leukste aan bloemsierkunst vindt
hij het uitzoeken van de materialen en
het maken van de schetsen voor het
uiteindelijke ontwerp. “Je oefent van
tevoren, omdat je tijdens de kampioenschappen in ’n uur je ontwerp in
elkaar moet zetten. Dan is het leuk om
verschillende combinaties met bloemen
uit te testen.”

Naamsbekendheid is
het doel
“Op het kampioenschap wil ik
laten zien wat ik kan. Hopelijk krijg ik

dan een beetje naamsbekendheid in
de groene sector. De concurrentie bij
de voorrondes was al behoorlijk, dus
ik denk niet dat ik ga winnen op de
Nederlandse Kampioenschappen, maar
dat maakt ook niets uit. Als mijn naam
bekend is kan ik op genoeg plekken
terecht, want de groene sector in deze
regio is erg groot.”
In de wedstrijd gaat hij uit van zijn
eigen, losse stijl. “Ik zet de bloemen
niet stijf neer maar probeer ze wat
verder uit elkaar te zetten. Ik werk
met goedkope materialen en daarvan
probeer ik een mooi geheel te maken.
Dat typeert mij denk ik wel.”
Op het Nederlandse Kampioenschap krijgt hij vijf opdrachten. Twee
van die opdrachten mag hij thuis
voorbereiden. “Ik moet een bloemstuk maken wat te maken heeft met
de stelling ‘stapelgek op bessen en
vruchten’ en ik moet een plantenarrangement met zitgelegenheid ontwerpen. Daarmee ben ik nu bezig. Ik ga
proberen zo hoog mogelijk te eindigen
en m’n best te doen.”
Bram sponsoren op de Nederlandse
Kampioenschappen kan door hem te
mailen via brambirdy@hotmail.com

@keeshcvanrooij Vanmiddag bezoekt
Minister Rich Coleman van British
Columbia, Canada @ﬂoriade_2012 en
#VillaFlora
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Meebalanceren in de zorg
voor je naaste
Veel mensen hoeven er niet lang over na te denken. Als je partner ziek wordt, of je ouders hebben
meer hulp nodig bij de dagelijkse bezigheden, of je kind heeft een handicap waardoor het extra
zorg nodig heeft, dan doe je dat. Gewoon omdat je van die persoon houdt. Maar als de situatie
langer duurt, dan kan deze zorg ook een zware wissel trekken. Op je gezin of op jezelf. Wat dan?
Het Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas
van Synthese is er speciaal voor deze mensen.
“Mantelzorgers zijn zo ontzettend belangrijk”,
vertelt José Wijnhoven, zelf al vier jaar bij mantel
zorgondersteuning betrokken. “Ze doen zoveel
goede dingen. Wij zijn er speciaal voor hen.
Door het bieden van een luisterend oor. Maar
we kunnen ook in hele praktische zaken onder
steuning bieden. Wij kijken over de schouder
mee en verlenen die ondersteuning die past bij
hun specifieke situatie.”
Een eerste stap in dit ondersteuningsproces
bestaat eruit dat degene die iemand verzorgt
ook weet dat hij of zij mantelzorg verleend. “Veel
mensen rollen er zomaar in, ze beseffen vaak
niet dat ze mantelzorg verlenen. En als je dat niet
weet, dan zoek je ook niet naar hulp of verster
king in deze rol.”
Onmisbaar
Een ander punt is dat veel mantelzorgers het
lastig vinden om tijd voor zichzelf of hun eigen
gezin te claimen. Ze hebben een schuldgevoel of
denken dat dit egoïstische gedachten zijn en
blijven zichzelf wegcijferen. “Wij kijken heel
nadrukkelijk hoe je kunt zorgen dat er een juiste

balans ontstaat tussen zorg en privé/werk.
Want juist dat is nodig om te kunnen zorgen dat
iemand ook blijvend als mantelzorger kan
functioneren. Dat is onze insteek.”
Vanuit de praktijk ziet Wijnhoven alle bezuini
gingen in de zorg met lede ogen aan. “De zorg
versobert en verschraalt. Daarom worden
mantelzorgers juist steeds belangrijker en eigen
lijk onmisbaar. Ook zorginstellingen zouden dat
beter moeten beseffen. Mantelzorgers verdienen
alle waardering en erkenning. Niemand heeft
er wat aan als ze zelf ook patiënt worden. Een
gevaar dat bestaat als je niet op tijd rust neemt,
geen grenzen aangeeft en jezelf helemaal weg
blijft cijferen.”
Eigen kracht versterken
Naast het hart onder de riem verzorgt Synthese
ook speciale trainingen. “We zorgen dat mensen
zo hun eigen kracht kunnen versterken. We
vragen hen wat ze daarvoor nodig hebben en
proberen ze daarbij verder te helpen. Zo
balanceren wij dus mee in de zorg voor je
naaste. Naast belangenbehartiging richting
gemeenten en medeontwikkelen van beleid, één
van onze belangrijkste doelen.”

Een netwerk, samen sterk
Heeft u wel eens het gevoel er alleen voor te
staan? Zoekt u mensen om samen dingen mee te
doen, ook al heeft u misschien niet veel tijd? Wilt
u graag wat meer aanspraak met mensen in uw
omgeving maar vindt u het lastig om ergens op af
te stappen?
Synthese heeft getrainde vrijwilligers die u kunnen
helpen bij het opbouwen van uw sociale contacten.
Deze vrijwilliger noemen we een netwerkcoach.
Deze coach geeft u op basis van uw verhaal en
wensen een steuntje in de rug. De vrijwilliger komt
gedurende een aantal maanden, ongeveer 1x
per twee weken bij u thuis. Stap voor stap gaat
de vrijwilliger met u aan het werk om weer (meer)
contacten op te bouwen. U bespreekt wat u mist in

uw sociale netwerk en onderzoekt wat uw wensen
zijn. Samen kijkt u wat er bij u past. Uw netwerk
coach draagt geen kantenklare oplossingen aan,
maar denkt met u mee! Hij of zij is een klankbord
en een maatje tegelijk. De netwerkcoach biedt
u voor een paar maanden en dus tijdelijk een
luisterend oor, een frisse blik, extra steun in de
rug, praktische adviezen en ondersteuning bij het
opbouwen van uw netwerk.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen
met Anja Damhuis van Synthese, telefoonnummer:
0773978500. U kunt ook een mail sturen naar:
a.damhuis@synthese.nl of kijken op onze website:
www.synthese.nl

Cursus ‘Blijf in Balans’ voor
mantelzorgers
In het najaar start de cursus ‘Blijf in Balans’. Tijdens deze cursus krijgt u tips en adviezen aangeboden
zodat u de zorg zo goed mogelijk kunt volhouden en kunt voorkomen dat u te zwaar wordt belast.
Samen met andere mantelzorgers wisselt u ervaringen uit. U leert praktische en emotionele steun te
vragen en de zorg zo te regelen dat u er minder alleen voor staat. Heeft u belangstelling in de cursus
neem dan contact op met Synthese.

De Dag van de Mantelzorg
Op 10 november vindt de Dag van de Mantelzorg
plaats. De Gemeente Horst aan de Maas en
Synthese treffen momenteel samen met het
Participatie Platform Horst aan de Maas, het

Gehandicaptenplatform en CITAVERDE College
voorbereidingen voor invulling van deze dag. Meer
informatie volgt o.a. via deze nieuwsbrief en de
website www.horstaandemaas.nl.

Steunpunt Mantelzorg
Horst aan de Maas
Mantelzorg is het langdurig en onbetaald verlenen
van zorg aan een zieke naaste. Deze naaste kan
een partner, kind, ouder of vriend(in) zijn. Iemand
die deze zorg verleent, noemen we een mantel
zorger. Mantelzorg overkomt je, je hebt er niet zelf
voor gekozen. In Horst aan de Maas is speciaal
voor deze groep zorgverleners een apart steun
punt: Het Steunpunt Mantelzorg Horst aan de
Maas van Synthese. Het doel van dit steunpunt is
het creëren van een situatie waarin mantelzorgers
zo lang mogelijk in staat blijven om de zorg die
nodig is te geven. Om de positie van mantel
zorgers te versterken werken de Steunpunten
Mantelzorg van Synthese nauw samen met
overige Steunpunten Mantelzorg in de regio.
Waarvoor kunt u bij het Steunpunt Mantelzorg
terecht?
Informatie en advies:
U kunt informatie en advies krijgen over organi
saties, voorzieningen en regelingen, afgestemd op
uw persoonlijke situatie.
Emotionele ondersteuning:
Het Steunpunt Mantelzorg biedt een luisterend oor.
U kunt met iemand praten die begrijpt wat u als
mantelzorger zoal tegenkomt. Het kan prettig zijn
om over uw situatie te praten, zodat u het gevoel
krijgt er niet alleen voor te staan.
Praktische ondersteuning:
Het is als mantelzorger ook belangrijk om tijd voor
jezelf te hebben. Een boek lezen, naar muziek luis
teren, even de stad in of een aantal dagen weg om
op adem te komen. Vaak is dit moeilijk te realiseren.
Samen met de medewerker van het Steunpunt
Mantelzorg kan naar een oplossing gezocht
worden om de zorg tijdens de afwezigheid van de
mantelzorger zoveel mogelijk door te laten gaan.

Belangenbehartiging:
De Steunpunten Mantelzorg proberen de situaties
van mantelzorgers zoveel mogelijk onder de
aandacht te brengen bij overheden en andere
belangenorganisaties. Ook proberen de
Steunpunten het ‘publiek’ bewust te maken van de
(moeilijke) situatie waarin de mantelzorger zich kan
bevinden.
Voorlichtingsbijeenkomsten
U kunt zich als mantelzorger bij het Steunpunt
laten registreren. U ontvangt dan een paar keer
per jaar een nieuwsbrief en een uitnodiging voor
voorlichtingsbijeenkomsten over thema’s die voor u
als mantelzorger van belang zijn. Daarnaast wordt
u in november tijdens de Dag van de Mantelzorg in
het zonnetje gezet als blijk van waardering voor al
het werk dat u doet.
U kunt zich op verschillende manieren laten
registreren. U kunt zich telefonisch aanmelden via
(077) 397 85 00 of een mail te sturen naar:
a.damhuis@synthese.nl.
Deze registratie moet niet worden verward met de
registratie om in aanmerking te komen voor het
mantelzorgcompliment en de eventueel daarmee
samenhangende fiscale regelingen. Uiteraard kan
het Steunpunt u daar wel meer over vertellen. Ook
kunt u meer informatie hierover vinden op
www.mezzo.nl.
Vragen?
Hebt u vragen? Neem dan contact op met
Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas.
U vindt het Steunpunt Mantelzorg bij:
Synthese Horst
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst
(077) 397 85 00
horst@synthese.nl, www.synthese.nl

De eigen kracht van burgers
in Horst aan de Maas
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, zelf sturing
geven aan je leven waar dat kan en anderen een
handje helpen waar mogelijk. Zo werken wij met
z’n allen aan een krachtige gemeenschap waarin
mensen meedoen en worden gewaardeerd om
wat ze kunnen. Mantelzorgers zijn belangrijk.

Om hen te ondersteunen bieden Synthese en de
gemeente mantelzorgers informatie en advies. Ook
zijn er allerlei cursussen en activiteiten. Zo komen
we met elkaar verder.

Colofon
De rubriek ‘informatie over mantelzorg’ wordt verzorgd door Steunpunt Mantelzorg van Synthese en de
gemeente Horst aan de Maas. De redactie kunt u per email bereiken via horst@synthese.nl of telefonisch
via 077 39 78 500. Het postadres is Synthese Steunpunt Mantelzorg, Postbus 5033, 5800 GA Venray.
Als u zelf kopij wilt aanleveren voor deze rubriek
dan kunt u dit doen via het bovengenoemde
emailadres. De redactie neemt dan over het

al dan niet plaatsen van de aangeleverde kopij
contact met u op.
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Horst aan de Maas Ondernemend:
Aarts Conserven
Aarts Conserven is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature Ondernemend-podium. Maar wat is
Aarts Conserven precies? Aarts Conserven is een betrouwbare en gekwalificeerde producent van topproducten in het
groente- en fruitassortiment. Daarnaast is Aarts Conserven een flexibele en inventieve partner voor nicheproducten.

Aan het woord is Jan Kessels,
directeur van Aarts Conserven: “De
oprichting van Aarts Conserven vond
plaats in 1934 toen aspergeteler Piet
Aarts startte met het ambachtelijk
verwerken van asperges. Het was een
succesvolle stap, want tot op heden is
het ‘witte goud’ niet meer weg te denken uit het brede assortiment van Aarts
Conserven. Sindsdien verwerken wij de
beste kwaliteit asperges, vers geoogst
op de zandgronden van onze provincie.
De professionele verwerking garandeert een eindproduct dat een ware
delicatesse genoemd mag worden.”

Traditie en ambacht

@Geert Hanssen Vandaag naar Floriade geweest. Echt mooi. Daarna
eten in Grubbenvorst. Lekker :-) pic.twitter.com/Y8VMyFGH

“Wij hebben traditie en ambacht
hoog in het vaandel staan en ondersteund door moderne technologie is dit
een perfecte combinatie. De ambachtelijke bereidingswijze en klassieke
recepten vormen al sinds de start het
fundament van ons vakmanschap. En
dat blijft zo. Dat dit perfect kan met de
laatste productietechnologie bewijst de
volledig vernieuwde productielocatie
in Lottum. Ons productieproces voldoet
aan de strenge HACCP-richtlijnen.
Daarnaast is Aarts Conserven sinds
2001 BRC-gecertificeerd. Onze vaste
klantenkring is actief in de detailhandel, horeca, food-service, delicatessen
en geschenkverpakkingen in binnen-

en buitenland”, aldus Jan Kessels.
Op de vraag waarom Aarts
Conserven deelneemt aan de
Floriade en het Horst aan de Maas
Ondernemend-podium, volgt een
enthousiast antwoord: “De Floriade
zorgt voor een enorme impuls van
het bedrijfsleven in de omgeving van
Venlo. Een mooie kans om ons bedrijf
te promoten. Voor ons is het perfect om
dit samen met collega-ondernemers
uit Horst aan de Maas te kunnen doen.
Door onze deelname willen wij vooral
herkenbaar aanwezig zijn voor bezoekers: en dan in het bijzonder voor onze
klanten, leveranciers, medewerkers en
allen die Aarts Conserven kennen of
een relatie met ons hebben.”

Enorme impuls voor
het bedrijfsleven
Voor meer informatie over het
Horst aan de Maas Ondernemendpodium en Aarts Conserven, kijk op
www.horstaandemaasondernemend.nl

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

BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Laatste ronde
van de opruiming
dekbedovertrekken
badlakens
tegen bodemprijzen!

Theo van Eeuwijk
FL ANELNS | SL

N!

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

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

Puur genieten!

ZACHT BELEGEN

Fris en lekker, voor op de boterham

per kilo

7,95

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

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

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!
Altijd de nieuwste collectie
Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

Nu volop katoenen kousenvoetjes
die wél blijven zitten

s o k ke n
KRAAM

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

Raymond Knops bezoekt agrarische bedrijven
Afgelopen donderdag stond de verkiezingscampagne van Raymond
Knops (CDA, nr. 4) in het teken van de agrarische sector. De door de LLTB
georganiseerde dag begon bij het melkveebedrijf van de familie Weijers in
Oostrum. Samen met medekandidaat-Kamerleden Jaco Geurts en Mustafa
Amhaouch, werd gesproken over de toenemende wet- en regelgeving.
Vervolgens ging het gezelschap
naar de kalverhouderij van de familie
Klopman. Om een goed beeld te krijgen van de diversiteit aan agrarische
bedrijven, reed de bus door Meerlo,
Swolgen en Lottum. Het is prachtig
om te zien hoe veel verschillende
agrarische bedrijven onze regio rijk is.

Arjan Klopman vertelde hoe het
bedrijf aan de Witveldweg is ontstaan
en wat hun plannen zijn. Met zonnepanelen en een houtstook-installatie
wordt er op een zo duurzaam mogelijke
manier geproduceerd. Daarnaast werd
duidelijk hoe stroef vergunningaanvragen kunnen lopen wanneer er bezwaar

komt op plannen. Dit zijn vaak plannen
die zorgen voor een verbetering van
milieu en omgeving. Ondanks dat
hebben ondernemers vaak te maken
met bezwaarmakers waardoor het lang
duurt voordat plannen verwezenlijkt
kunnen worden.
In de prachtige zichtstal Aan den
Herenboschweg vertelde Elly Michiels
vervolgens enthousiast over de manier
waarop zij bezig zijn om zo veel mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren. De discussie aan tafel ging over de
positie van de Nederlandse landbouw

ten opzichte van het buitenland. Het
is goed om ons er van bewust te zijn
dat Nederland qua dierwelzijn en het
terugdringen van de milieubelasting tot
de wereldtop behoort. Een afsluitende
excursie in het Tienrayse Kloosterhotel
gaf een beeld hoe arbeidsmigranten
op een goede manier gehuisvest
worden. Door Twan Christiaens wordt
het huisvesten van arbeidsmigranten
gecombineerd met het aanbieden van
hotelkamers aan toeristen. Hier werd
duidelijk dat deze combinatie prima
werkt. De CDA-kandidaten hebben een

goed beeld gekregen van onze sterke
agrarische regio, die zich onderscheid
door diversiteit, uitstraling en ondernemerskwaliteit. Door de verhalen
en onderlinge discussie hebben de
kandidaten te horen gekregen waar
de kansen en ook de bedreigingen
van de sector liggen. Er is huiswerk
voor de komende jaren, maar bij het
CDA is ook de agrarische sector in
vertrouwde en goede handen. Samen
kunnen we meer!
CDA Horst aan de Maas
postmaster@cdahorstaandemaas.nl

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

Varkensfiletlapjes
div. soorten 4 voor € 5.50
VLEESWARENKOOPJE
100 gram rookvlees
en 100 gram Zeeuws spek samen € 4.25

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Steenstraat 16a,
5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75

CURSUSPROGRAMMA

SEVENUM
Leer dansen bij de
klantvriendelijke en
erkende dansstudio
in SEVENUM

MAANDAG ìKRUISWEIDEî
19.00-19.50 UUR; ZUMBA
20.00-20.50 UUR; ZUMBA
DONDERDAG ìDE WINGERDî

19.15 UUR; STIJLDANS BEGINNERS
De beste en leukste
20.30 UUR; STIJLDANS GEVORDERD
danslessen o.l.v. een
Nieuw in Venray; DANSEN & DOEN!
vakkundig leraar in een
perfecte combinatie van
DONDERDAG ìKRUISWEIDEî
gezelligheid en iets leren.
20.00-20.50 UUR; ZUMBA
Voor jong (vanaf 3 jaar)
tot Ö jaar. Voor hem/haar, VRIJBLIJVEND een PROEFLES
kortom voor iedereen.
U bent van harte welkom.
Eerder dansles gehad?
DAGELIJKS TEL. of ONLINE
Speciale herintreders clubs

INFO/AANMELDEN

CURSUSLOKATIES;
ìKRUISWEIDEî
îDE WINGERDî
Nieuwe lessen vanaf;

27 & 30 augustus

Ook lessen in Venray
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GEPLUKT Pierre Hanegraaf

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.

Jongste en oudste
bij elkaar
“Iedere keer doen we weer iets
anders. Je moet tenslotte rekening
houden met alle cliënten. Niet iedereen
kan alles doen. Je werkt met beperkte
mogelijkheden. Laatst ben ik met
de groep naar de Rheinfall-waterval
geweest. Dat is de grootste waterval van Europa. Als de cliënten dan
de spetters water voelen worden ze
helemaal enthousiast. Dat vinden ze
geweldig en dan krijg ik ook een lach
op m’n gezicht, want daar doe je het
allemaal voor.”

Tranen van vreugde

Van politieman tot maatschappelijke helper. Iemand die altijd klaar staat en het liefst met zijn handen werkt.
Pierre Hanegraaf (72) uit Grubbenvorst werkt bij stichting Breek Uit als vrijwilliger met verstandelijk en licht-lichamelijk gehandicapten en wordt deze week geplukt.
Pierre woont samen met zijn vrouw
Mien Hanegraaf (70) in Grubbenvorst.
“Ik behoor al vanaf 1966 tot de inboedel van Grubbenvorst. Vroeger heb ik
gewerkt als politieman en toen hield ik
er al meer van om mensen te helpen
dan te bestraffen”, vertelt hij. “Mij
is toen wel eens vertelt dat ik meer
maatschappelijk werker was dan wat
anders. Stiekem was ik daar eigenlijk
nog best trots op ook”, lacht hij.
Pierre is altijd bezig voor anderen. “Het is allemaal begonnen toen
de vrijetijdsbesteding bij Dichterbij

weg viel. Toen ben ik gevraagd om
activiteiten te organiseren voor cliënten
van Dichterbij en Daelzicht. Samen met
Mien Hermans uit Horst stippelde ik
een vakantie naar Oostenrijk uit. We
hadden alles ter beschikking en ik had
ook geen hekel aan auto rijden dus
besloten we op pad te gaan. Er kwam
zoveel bij kijken. Op vakantie gaan is
erg leuk, maar je moest er ook allerlei
verzekeringen en reispapieren, allemaal rompslomp, voor regelen. Dat was
gewoon erg veel werk waardoor ik me
heb aangesloten bij stichting Breek Uit.

Nu ga ik daar een aantal keer per jaar
mee op vakantie.”

leuk op vakantie gaan
Als een van de chauffeurs van
stichting Breek uit rijdt Pierre vele kilometers. “We maken uitstapjes naar het
binnen- en buitenland. Samen met een
andere vrijwilliger en zeven cliënten
gaan we op pad. Het is vaak erg gezellig. De leeftijden lopen uit een van 20
tot 70 jaar. Als je dan ziet dat juist de
jongste en de oudste naar elkaar toe
trekken, is dat bijzonder mooi.”

“Het is natuurlijk niet altijd zo
spectaculair. Soms gaan we met
een groepje cliënten ook gewoon in
Nederland iets leuks doen. Dan gaan
we naar de dierentuin of de Efteling.
Het is een voordeel dat ze het altijd
leuk vinden als je wat met ze gaat
doen. Het moment waar ik daarna altijd
van kan genieten is het moment van
thuiskomst. Dan komen er toch wel wat
traantjes bij kijken, omdat ze afscheid
moeten nemen en zo’n leuke dag
hebben gehad. Daar haal je waardering
uit.”

Met tevreden gevoel
naar huis
Maar het kan niet altijd vakantie zijn. Pierre gaat ook gewoon bij
cliënten op bezoek. “Doordeweeks ga
ik overdag bij een aantal cliënten langs.
Dan kom ik ’s morgens naar hen toe en
ga ik leuke dingen met ze doen. Aan
het eind van de dag kan ik dan met
een tevreden gevoel naar huis, want
mijn cliënt heeft een leuke dag gehad
en daar gaat het om.”

BONUS
PUZZEL
Voor 0
0
€16,

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Randy

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.

Frisse
gazpacho
Amuse, voor- of tussengerecht
voor 4 personen

Benodigdheden:
· 5 vleestomaten (Tasty Tom)
· 1 slangkomkommer
· 2 rode paprika’s
· 15 gram basilicum
· Tabasco
· Peper & zout

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

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Eet u smakelijk!
Aanbieding geldig van 13 t/m 26 augustus 2012

Oplossing vorige week:

Koken met

NS Dagkaart
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een hele dag onbeperkt treinen door heel Nederland
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steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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Toon van Rens

Van pluimveehouder tot zorgboer
Toon van Rens (65) is eigenaar van zorgboerderij en Wienes Plaats in Hegelsom. Hij nam het pluimveebedrijf
van zijn vader over en heeft het in de loop van der jaren samen met Marieke Claessens (37) omgebouwd tot
zorgboerderij.
“Op het terrein is de afgelopen
jaren veel veranderd”, vertelt toon.
“Vanaf mijn zestiende werkte ik
op het pluimveebedrijf van m’n
vader en na een tijdje heb ik het

overgenomen. Toen besefte ik me
dat ik als vrijgezelle man toch wel
wat hulp kon gebruiken. Marieke
Claessens, die op dat moment bezig
was met een opleiding in de zorg,

heeft mij toen geholpen. Later
hebben we besloten om er een
zorgboerderij van te maken. Ze bracht
cliënten mee van haar werk voor
dagbesteding hier. Al snel merkten

we dat dit een prima dagbesteding
voor die mensen was.”

Landbouw en zorg
ineen
“Het is een groot thuis voor
cliënten”, vertelt Toon. Hij legt uit dat
er drie verschillende groepen aanwezig
zijn overdag. “We hebben hulpboeren,
de cliënten die het echte werk doen.
We hebben de groep belevingsboeren.
Ze voelen, ruiken, aaien en zien
wat er gebeurt. Dan heb je nog de
seniorengroep. Die komen hier puur
om alles te bezichtigen. Dat vinden ze
geweldig en ik trouwens ook, als ik zie
hoe ze daarvan genieten.”

Praten met het vee
“Er komen ieder jaar weer cliënten
bij op de dagbesteding. De hulpboeren
komen hier graag werken. Ze komen
net als iedereen ’s ochtends met hun
broodtrommel en ze gaan ’s avonds
weer naar huis. Ze zien het als hun
eigen werk en het bedrijf is van hen. Ze
voelen zich verantwoordelijk en vinden
het geweldig om met vee bezig te zijn.
Er is hier zelfs een jongen die met het
vee praat. Dan luister ik wel eens, want
daar worden hele gesprekken gevoerd.
Het is mooi om te zien dat een ezel
geen verschil maakt tussen beperkten

en andere mensen.”
Toon: “Ik geef de cliënten de
vastigheid die ze nodig hebben. Ze
komen iedere keer weer met dezelfde
begeleiding in aanraking. We leggen
ze door middel van beelden uit
wat ze moeten doen en dat werkt
perfect. Ze komen hier graag. Als ze
op vakantie zijn geweest, gaan ze
iedereen begroeten en knuffelen.
Niet alleen ons, maar ook het vee.
Daar kan ik echt van genieten. Ik kan
hier mijn carrière afmaken. Dit is mijn
thuis en ik blijf altijd betrokken bij het
bedrijf. Als het nodig is stap ik van de
groep hulpboeren af en ga ik naar de
senioren om wat rustiger aan te doen,
maar ik zal nooit stoppen. Daar vind ik
het te leuk voor.”
Toon viert op zondag 19 augustus
zijn 65e verjaardag. “Ik organiseer een
feest voor familie, vrienden, cliënten
en andere belangstellenden. Er zijn
zoveel cliënten die eens een biertje
met de baas willen drinken. Daar maak
ik dus tijd voor.” Het feest begint om
11.30 uur met een dankviering in de
Hubertuskerk in Hegelsom, gevolgd
door een open dag bij zorgboerderij
Wienes tot 16.00 uur. Daarna kunnen
genodigden nog nakletsen. Toon wil
geen cadeaus ontvangen en kiest
ervoor om te schenken aan Papua
Nieuw-Ginea en Stichting Calabas.

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

Varkens en soja
In het Auditorium van de Innovatoren op de Floriade in Venlo vindt op maandag 1 oktober een forumdiscussie en een tv-debat plaats. Oxfam Novib, Milieudefensie, de SP, de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg,
Vereniging Behoud de Parel en Wiek Lenssen Filmprodukties organiseren deze dag. De titel van de talkshow is
Varkens en soja.
In Brazilië, in Mato Grosso, worden filmopnamen gemaakt om de
problematiek van de kleine boeren
en de inheemse bevolking in beeld
te brengen. Vertegenwoordigers van
NGO´s in Brazilië, die zich bezighouden met de kleine boeren en
Indianen in combinatie met onder
andere de sojaproblematiek, worden

uitgenodigd om naar Nederland
te komen. Dit met het doel om de
bevolking van Nederland en diverse
organisaties, zoals politieke partijen
en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, inzicht te geven in wat
verderop in de wereld gebeurt om in
Nederland een stuk vlees op het bord
te krijgen. De talkshow Varkens en soja

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

is onderdeel van dit project.
In de talkshow wordt in gegaan
op de rol van de intensieve veehouderij in de Derde Wereld. De talkshow
duurt van 19.00 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.behouddeparel.nl

Feestweekend Schutterij
St. Jan Grubbenvorst

Spaar mee!
Voor een magische PLUSdag in Attractiepark
Toverland op zondag 23 september 2012

Schutterij St. Jan Grubbenvorst organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 augustus het jaarlijkse feestweekend. Er vinden allerlei activiteiten plaats voor jong en oud.
Op zaterdag 25 augustus vindt het
dorps- en verenigingsschieten plaats
op de Schuttershof in Grubbenvorst.
Om 14.00 uur kan iedereen vanaf
15 jaar schieten met een zware
buks op geluidsarme kogelvangers.
Om ook de jeugd van Grubbenvorst
bekend te maken met het Limburgse
schutterswezen worden voor de
eerste keer de Grubbenvorster
Jeugdkampioenschappen
Windbuksschieten gehouden. Dit is
voor de jeugd van 8 tot en met 14
jaar.

Het jaarlijkse koningsvogelschieten
vindt op zondag 26 augustus plaats.
De schutters beginnen om 13.30 uur
met het afhalen van het koningspaar
Leo en Trudy Claassens onder muzikale
begeleiding van harmonie St. Joseph uit
Grubbenvorst. Na het afhalen, vertrekt
iedereen naar de Schuttershof waar de
officiële opening is van het koningsvogelschieten 2012.
Naast het schieten op de koningsvogel is er voor niet-leden de
mogelijkheid mee te schieten op de
erelidsvogel. Wie wint, mag zich een

jaar lang Erelidskoning van Schutterij
St. Jan noemen. Tijdens het schieten
zorgt joekskapel Kloëte Kook voor de
muziek.
Rond 18.00 uur zullen de laatste
resten van de koningsvogel geschoten
worden, zodat de nieuwe koning
en erelidskoning bekend worden.
Rond 19.00 uur worden deze officieel
benoemd. Na de benoeming begint
in de feesttent de receptie van de
nieuwe koning en erelidskoning, met
aansluitend een koningsbal.

a4_poster.indd 1
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42e Western Weekend
Davy Crockett
De leden en vrijwilligers van schietvereniging Davy Crockett uit Meterik organiseren op vrijdag 17 tot en met
zondag 19 augustus voor de 42e keer het Western Weekend. Tijdens het weekend worden wedstrijden georganiseerd, waarbij met zwartkruitwapens geschoten wordt.

verenigingen 23
Vogellezing op
verzoek
Vogelwerkgroep ’t Hökske uit Horst heeft als een van haar doelstellingen voorlichting en advies. Dit proberen zij vorm te geven door het
schrijven van stukjes over vogels en het beantwoorden van vragen. Ook
willen ze nu een lezing geven over een vogel. Zij horen graag van geïnteresseerden over welke vogel deze lezing zou moeten gaan.
De vogelwerkgroep organiseerde
de aflopen jaren regelmatig een lezing over één bepaalde vogel of een
gehele vogelgroep. Zo zijn er avonden
geweest over roofvogels, uilen en in
het bijzonder de Oehoe en over de
vogelreis naar Falsterbo. Zij willen binnenkort weer een lezing organiseren
over één bepaalde vogel of en hele
groep en hiervoor willen zij graag

weten waar geïnteresseerden graag
een lezing over zouden willen meemaken. Wie vragen heeft over een
bepaald soort vogel of een vogelaspect, kan contact opnemen met de
vogelwerkgroep. Reacties zijn mogelijk
via www.vogelwerkgroephokske.
nl een email naar info@vogelwerkgroephokske.nl of telefonisch bij Ton
Hagens via 077 398 32 97.

Eerste hondenfestival in Sevenum
Het Kynologenverbond Nederland (KVN) organiseert op 19 augustus het
eerste KVN hondenfestival bij het Dierencentrum Sevenum. De activiteiten
beginnen om 11.00 uur en eindigen om 16.00 uur. De entree is gratis.

De wapens die het weekend
gebruikt worden, moeten origineel
of replica´s zijn van de wapens die in
het Wilde Westen gebruikt werden als
jachtwapen of als militairwapen. Er

worden duels georganiseerd, waarbij
de schutters schieten op een ballon.
Verder zijn enkele dingen te bezichtigen, zoals leerbewerkers en een smid.
Op zondagmiddag is er vanaf 13.00

uur een Western Matinee, waarbij
The Outbound Scallywag Carnival
een optreden verzorgt. Het Western
Weekend is gratis en vindt plaats aan
de Bergsteeg in Meterik.

Wij
op
korte
termijn
het gevenzoeken
van klantvriendelijk
advies
op maat een goede
service vinden wij

Fixet sevenum is een service Bouwmarkt voor de doe-het-zelver en de vakman.

een
enthousiaste:
Wij zoeken op korte termijn
zeer belangrijk. ons motto is “je maakt het met Fixet!”.

Op het hondenfestival is het de
bedoeling dat hondenliefhebbers
bekend kunnen worden met de KVN.
Zowel op gebied van gezondheid als
op gedrag worden demonstraties en
workshops gegeven. Hierbij komen
onder andere reddingshonden,
politiehonden en jachthonden aan
bod. Verschillende hondensporten,
zoals breitensport, dogfrisbee, flyball
worden gedemonstreerd, er is
aandacht voor gehoorzaamheid en een
hondentrimster laat zien hoe ze te
werk gaat. Ook worden lezingen

gehouden door dierenartsen en vragen
beantwoord door een gedragsdeskundige. Er staan standjes met hondenspullen en is er een stand ingericht
waar de dierenarts vragen beantwoordt. Kinderen kunnen tijdens het
festival meedoen aan de quiz en zich
laten schminken. Daarnaast staat er
een hondenfotografe klaar om de
bezoekers samen met hun honden te
fotograferen. Voor de beste look-a-like
is er een prijs.
Voor meer informatie kijk op
www.kynologenverbondnederland.nl

een enthousiaste:
VerkoopmedeWerker
m/V

VerkoopmedeWerker m/V

Fixet is een dynamische doe-het-zelf zaak, waarbij kwaliteit, service en goed
advies centraal staan. ‘je maakt het met Fixet’ geldt niet alleen voor onze
klanten, ook voor onze medewerk(st)ers geldt dat zij het maken met Fixet!

Geschikte kandidaten voldoen aan het volgende profiel:
• afﬁniteit
met doe-het-zelf
Geschikte
kandidaten producten;
voldoen
aan
het volgende profiel:
• ervaring in de doe-het-zelfbranche
is een pré;
•
Affiniteit
met
doe-het-zelf
producten
• een commerciële en klantgerichte instelling;
• Ervaring in de doe-het-zelfbranche
• ﬂexibel inzetbaar
is een pré en werken op zaterdag geen
probleem
vindt.
commerciële en klantgerichte instelling
• Een
• Flexibele instelling en geen 9 tot
5 mentaliteit
bieden:

Wij
• een goede beloning met prima secundaire
Wij bieden:
arbeidsvoorwaarden;
• Een goede beloning met prima
• opname
in een
enthousiast en dynamisch team;
arbeidsvoorwaarden
secundaire
• •een
prettige
enenthousiast
afwisselende
in een
en werkomgeving.
Opname
dynamisch team
en afwisselende
werkomgeving.
• Gezien
Een prettige
de opbouw
van ons
team, gaat

de
voorkeur uit naar een jongere collega.

Ga jij het maken met Fixet?
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie binnen
Ga jij het maken met Fixet?
10 dagen naar: Fixet Plaatsnaam,
Stuur
dan
je schriftelijke
sollicitatie
t.a.v.
Naam
Medewerker,
Adres, Plaatsnaam
of
binnen
10 dagen naar:
mail
naar naam@fixet.nl.

Fixet service bouwmarkt
Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum
Tel: 077-4671406
Mail: ﬁxet.sevenum@ﬁxet.nl

Open dag Jong Nederland
Horst
Jong Nederland Horst houdt op zondag 19 augustus een open dag
bij haar blokhut, waarmee ze het nieuwe seizoen inluiden. Zowel
jongens als meisjes in de leeftijd van 5 tot 17 jaar kunnen tussen 13.00
en 17.00 uur een kijkje nemen. Jong Nederland Horst is een vereniging
waar in groepsverband wekelijks gevarieerde activiteiten met kinderen
worden gedaan. De activiteiten zijn gebaseerd op creativiteit, sport en
spel en buitenleven. Elk seizoen wordt afgesloten met een zomerkamp.
Voor meer informatie kijk op www.jnhorst.nl
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vv Hegelsom

Verlenging contract
hoofdsponsor

Open dag RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst organiseert op zondag 19 augustus een open dag ter gelegenheid van de opening van de
nieuwe kleedlokalen. Hiermee is de renovatie van het sportpark praktisch afgerond. Naast de aandacht voor de
kleedlokalen, die geopend worden door wethouder Driessen van Gemeente Horst aan de Maas, wordt vanaf 10.30
uur een dagprogramma afgewerkt.

Maandag 25 juni werd door het bestuur van vv Hegelsom en de heer
Marc Lenssen van Lenssen aandacht x resultaat het nieuwe sponsorcontract
ondertekend. Hierdoor zal Lenssen aandacht x resultaat nog eens drie jaar
als hoofdsponsor verbonden blijven aan de voetbalvereniging.

“Uiteraard is de club hier erg blij
mee”, laat het bestuur weten. Lenssen
is een adviesorganisatie voor ondernemingen in het MKB, de non-profit en
agrarische sector. Zij ondersteunt ondernemers op het gebied van accountancy, fiscale en juridische dienstver-

lening en personeel en organisatie.
“Voetbalvereniging Hegelsom vindt
het belangrijk dat een echt Hegelsoms
bedrijf als haar voornaamste sponsor optreedt”, aldus het bestuur. Het
komende seizoen wordt het eerste
elftal voorzien van nieuwe tenues.

Wittenhorst beoogt deze dag een
samenwerking met onder andere
de gemeente, Sport aan de Maas,
Omroep Reindonk en de KNVB tot stand
te brengen. Het doel hiervan is een
grotere maatschappelijke bewustwording te bewerkstelligen met aandacht
voor Sport en plezier, en Sport en
gezondheid. Het onderwerp Sport en
gezondheid dient als rode draad in
het programma. Hiermee benoemt
Wittenhorst ook een van de technische
speerpunten voor het komend seizoen.
Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden
van alle trainingen met motoriektrainingen.
De Peelkabouters vragen aandacht

voor kinderen die het op het gebied
van gezondheid niet zo goed hebben
als de jeugdvoetballers van de club.
Er zal, naast een sponsorloop, een
grote HALLOterij worden georganiseerd
met prijzen, beschikbaar gesteld door
diverse bedrijven uit Horst. Zoals de
naam al aangeeft wordt deze loterij
mede gedragen door de HALLO, die
hiermee haar bijdrage levert aan een
zo hoog mogelijke opbrengst voor het
goede doel. Wittenhorst hoopt deze
dag een mooi bedrag te kunnen verzamelen voor de Peelkabouters.
Er zijn onder andere deze zondag
diverse stands met een maatschappelijke of sportieve boodschap. Op een

groot terras wordt met een aantal liveoptredens de dag muzikaal ingevuld.
Ook is er een voetbalspellenmiddag
en kunnen bezoekers de Wittenhorst
Wandeling maken over het sportpark.
Hierbij zijn mooie prijzen te winnen.
Een moment wordt ingeruimd om de
Wittenhorst trainer of coach van het
jaar bekend te maken. Van 12.00 tot
18.00 uur zal De Stem van de Regio van
Omroep Reindonk in een live-uitzending verslag doen vanaf het sportpark.
Jelske Wilmer, Joep van Wegberg en de
Boem Box Band treden belangeloos op
voor de CliniClowns en de dag wordt
afgesloten met optredens van She Got
Legs en de Van Slag Band.

Limburgse kampioenschappen

Meterikse ruiters succesvol
Door: paardensportvereniging St. Joris
De Limburgse kampioenschappen dressuur voor pony’s op zaterdag 11 augustus in Baexem zijn voor de ruiters
van St. Joris Meterik succesvol gebleken. Het viertal, onder leiding van instructeur Jos van de Goor en commandant
Anouk Kleuskens, bestaande uit Lizan Verbong, Robin Hagens, Judith Smedts en Britt Kleuskens stelden met een
geweldige proef de eerste plaats in de klasse L veilig.

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

Unieke badkamermeubels voor een mooie prijs?

Zaterdag 18 en 25 augustus

showroommodellen
met aantrekkelijke kortingen!

Bezoek onze website voor deze speciale actie
Geldig op zaterdag 18 en 25 augustus van 09.30 – 15.00 uur.

PePerstraat 55, sevenum | info@PlainandPure.nl

www.PlainandPure.nl
volg ons nu ook op twitter: @plainpure

Met de overwinning die het viertal
boekte op de Limburgse kampioenschappen prolongeerden ze de titel
van 2011, want toen werden ze ook
Limburgs kampioen. Zij mogen door hun
overwinning op zaterdag 22 september
deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo.
Bij de individuele dressuur boekte
Lizan Verbong met haar pony Brillant,
na het afkampen in de klasse DE-Z1

een overtuigende overwinning met
een score van 70,00% in de tweede
proef. Dit bleek met de eerste proef
genoeg voor de eerste plaats en de
titel Limburgs kampioen. Met deze
overwinning mag ze deelnemen aan
de Nederlandse kampioenschappen op
zaterdag 1 september in Ermelo. Britt
Kleuskens behaalde in de klasse DB de
vierde plaats met haar pony Selmina.
Nadat op zaterdag het viertal van de

pony’s had gereden, kwam op zondag
12 augustus het viertal van de paarden aan start. Tamara Fitten, Fleur van
Rengs, Lian Vermeer en Britt Kleuskens
behaalden, onder leiding van Anouk en
Jos, de tweede prijs. Dit resulteerde in
een ticket naar de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo op zaterdag 22
september. John Steeghs behaalde een
derde prijs in de klasse ZZ springen met
zijn paard Vigolo Z.
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Limburgse
kampioenschappen
jeugdvissen America
Door: Marcel Kleuskens
Hengelsportvereniging De Put in America organiseerde op 11
augustus de Limburgse kampioenschappen jeugdvissen. Onder grote
belangstelling werd door wethouder Ger van Rensch om 13.30 uur de
loting verricht. Hierna konden de 43 deelnemers zich gaan opmaken voor
de grootste jeugdhengelwedstrijd van Limburg.

Ruim 300 voetballertjes van 9 tot 14 jaar hebben van maandag 6 tot en met 10 augustus deelgenomen aan de jeugdvoetbaldagen in Horst. Tijdens de officiële opening werden Patrik Verkoelen en Mark
Lipman gehuldigd voor het feit dat ze al tien jaar kaderlid zijn.
Na de huldiging gingen de voetballers naar de voetbalvelden, waar het programma werd afgewerkt. Op
het programma stonden onder andere techniektraining en 4 tegen 4 voetbal. Middels een speed-check werd
gemeten hoe hard de jongens konden schieten. Door 14-jarigen werden snelheden gehaald van 90 kilometer
per uur. Een spectaculaire vorm van voetbal was het voetballen in een kooi met drie goals, waar drie teams
tegelijk tegen elkaar voetbalden.

Er werd in twee categorieën
gevist, namelijk een A- en B-categorie.
De A-categorie zijn vissers van 14 tot
en met 18 jaar, de B-categorie zijn
vissers van 8 tot en met 13 jaar. Tot
dit deelnemersveld behoorden ook
dertien deelnemers uit Horst aan de
Maas. Om 15.00 uur werd het startsein
gegeven om te gaan vissen en gedurende drie uur haalden deze vissers
alles uit de kast om zoveel mogelijk
vis te vangen.
De vangsten tijdens de wedstrijd
waren verschillend, maar het aantal

gevangen vissen lag hoog. Met name
de wat kleinere vis liet zich eenvoudig
vangen. Uiteindelijk, na een prachtige wedstrijd van drie uur, kon de
balans worden opgemaakt. Voor de
gemeente Horst aan de Maas was
er goed nieuws. Stef Wismans van ‘t
Bliekske uit Horst was als eerste geëindigd in de B-categorie. In categorie
A deed Horst aan de Maas het iets
minder, want Stef Cox van ‘t Bliekske
uit Horst was met zijn zesde plaats de
eerste uit de gemeente in het klassement.

Ruiterclub Wittenhorst
laat weer van zich horen
Door: Chantal Alaerds, Ruiterclub Wittenhorst
Afgelopen weekend werden in Baexem de Limburgse Kampioenschappen outdoor verreden. In de rubriek
viertallen klasse Licht kwamen vier viertallen van Horst aan de Maas aan start. Eerst het viertal van America,
vervolgens het viertal van Lottum, als derde het viertal van Meterik en als laatste het viertal van Wittenhorst.

Nieuwe sponsor
VV Hegelsom
Met ingang van dit kalenderjaar sponsort autobedrijf Fer van Lin uit
Hegelsom de Mini-F afdeling van de voetbalvereniging uit zijn dorp.
Momenteel bestaat de Mini-F afdeling uit twintig jongens en meisjes. Ze
spelen iedere woensdag en zaterdag
een wedstrijd tegen andere vereni-

De amazones van Wittenhorst reden
onder leiding van Fried van Stiphout een
sterke proef. De verwachtingen waren
hoog, maar uiteindelijk beslist de jury. ’s
Middags bij de officiële opening werd de
kampioen bekendgemaakt. Ruiterclub
Wittenhorst werd Limburgs kampioen
met een ruime voorsprong op nummer twee, het viertal van St. Joris uit
Meterik.
Al eerder op de dag mocht
Ruiterclub Wittenhorst een kampioen
feliciteren. In het springen Licht lukte
het drie combinaties om foutloos te
blijven. In een zinderende barrage zetten Fried van Stiphout en Kim Verdellen
zeer snelle tijden neer, maar beiden
bleven niet foutloos. Dit lukte Edwin

Verdellen wel. Hij bleef met Dolino
foutloos in een geweldige tijd en werd
Limburgs kampioen in de klasse Licht.
Kim Verdellen werd 10e met Corina en
Fried van Stiphout werd 12e met Artier.
In het springen klasse Midden behaalde
Yvonne Litjens een 9e prijs na een
foutloze eerste ronde en een balkje in
de tweede manche.
’s Morgens vroeg was ook de individuele dressuur begonnen. Van Ruiterclub
Wittenhorst kwamen verscheidene
combinaties aan start en de volgende
prijzen werden behaald: In de klasse M1
werd Patty Hanssen met Chipp eerste. In
de klasse L2 werd Lieke Jenniskens met
Abba tweede en in de klasse L1 werd
Patty Hanssen met Dolci Vita tweede.

Daarnaast was Marie-Louise Philipsen
met Rex derde in het ZZ-Licht.
Deze vier combinaties mochten
meedoen met het afkampen om het
Limburgs kampioenschap. Helaas lukt
het geen van allen om kampioen te
worden. Na het afkampen bleef MarieLouise Philipsen met Rex in het ZZ-Licht
na een mooie kür op de derde plaats
staan. Patty Hanssen werd met Chipp
reservekampioen in de klasse Midden.
Lieke Jenniskens behaalde een derde
plaats met Abba in de klasse L2. Deze
drie combinaties mogen hierdoor ook
starten op de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo. In de klasse L1
behaalden Patty Hanssen en Dolci Vita
een vierde plaats na het afkampen.

20%

gingen. Alle teams zijn nu voorzien
van sponsoring. Aanmelden voor het
nieuwe seizoen kan nog tot 1 september.

KORTING

op alle binnendeuren*

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

Besparing

Burgemeester Swen
Voor één dag heeft Swen Boots de leiding over een eigen dorp: Birdman Village. In een dorp van feest, muziek
en gekkigheid is er dit jaar plaats voor een heuse kerk, een school, een kapper, een sterrenrestaurant, een ziekenhuis en zelfs een opticiën. Swen: “Ik heb de belangrijke taak om de sfeer te beheren.”

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

€ 1.643,25

* Onder voorbehoud

JACOBS

dakbedekkingen

0478-531795

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

VINDT U OOK DAT . . .
n . . . leren een lust voor je leven is?
n . . . leren leuk is?
n . . . leren iets is voor je plezier? n . . . leren en leren twee is?
n . . . leren meer is dan je
n . . . leren kan bij de
hersenen pijnigen?
Volksuniversiteit?
Vanaf september starten diverse cursussen voor volwassenen bij de
Volksuniversiteit Venray/Gennep e.o. De nieuwe programmabrochure is uit!
Deze brochure is gratis af te halen bij het Gemeentehuis, bibliotheek, VVV-kantoor en
Rabobank in de omgeving Venray-Horst.
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN
Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!
Tel. (077) 464 17 55 WWW.VANRENGSBESTRATINGEN.NL

“Ik ben zeer vereerd dat ik burgemeester van Birdman mag zijn. Ik ben
vorig jaar niet geweest en heb alleen
maar leuke verhalen gehoord. Nu ik
burgemeester ben, loop ik verplicht
voorop. Ik heb er ontzettend veel zin
in. Hier en daar een lintje knippen,
polonaise starten of een dansje doen.
Maar ik heb ook zware serieuze taken
zoals biertjes drinken met bezoekers en
artiesten.”
Paul van Rengs, organisator en
eigenaar bij Linq Events: “Door middel
van een afstudeerscriptie van iemand
die hier werkt, kwamen we er achter
dat we het festival het best aan een
thema op kunnen hangen. Dat thema
werd een dorp of stad en daar hoort
vanzelfsprekend ook een burgemeester
bij. Als een echte burgemeester is Swen
het gezicht van Birdman en heeft hij
een belangrijke ceremoniële functie.”
De organisatie van Birdman schreef

een wedstrijd uit om de beste burgemeester te vinden. Swen: “In eerste
instantie leek het me wel grappig,
maar vervolgens heb ik wel serieus
gereageerd.” Paul: “We hebben Swen
gekozen vanwege zijn onderbouwing:
hij benadrukte een natuurlijke autoriteit
uit te stralen en het biertjes drinken
met anderen gaat hem ook goed af.”

De tante Rikie
van Birdman
Als gezicht van het festival is pr een
belangrijk onderdeel van Swens taken.
Zo had hij al een fotoshoot en kun je
hem in zijn officiële burgemeesterspak
op de site en social media bewonderen. “Eigenlijk is Swen de tante Rikie
van Birdman”, zegt Paul, verwijzend
naar de frontvrouw van het Zwarte
Crossfestival. Hierop vraagt Swen:
“Ik heb wel eens gehoord dat tante

Rikie op de Zwarte Cross de hele dag
rondgedragen wordt?” Paul: “Eh, dat
zijn dingetjes die nog geregeld moeten
worden.”

Trouwverzoeken
Reacties op zijn burgemeesterschap
waren volgens Swen vooral of hij vrijkaartjes kan regelen. “Trouwverzoeken
heb ik nog niet ontvangen, maar dat
kan nog komen natuurlijk.” Op Birdman
Village kunnen bezoekers een praatje
maken met de burgemeester, maar
ook voor klachten of opmerkingen kan
men bij Swen terecht. “En dan zoek ik
wel iemand die het oplost. Ik bewaak
de sfeer op Birdman en ga zorgen dat
iedereen het naar zijn zin heeft.”
In burgemeester Swens dorp is
iedereen welkom. Kinderen tot en met
twaalf jaar kunnen gratis naar binnen.
Voor meer informatie, kijk op birdmanfestival.nl

Uitv ering

& Organisatie

MARKETING & COMMUNICATIE

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

Een enkeling telt de dagen af, maar de meesten nemen met tegenzin afscheid van de zomer: het
schooljaar gaat weer van start. Op het Dendron College in Horst liggen de duizenden boeken weer klaar om
opgehaald te worden. Elk jaar worden ze door een select groepje van eigen leerlingen en oud-leerlingen
gesorteerd, geteld, uitgepakt en klaargelegd voor het nieuwe schooljaar. De boekenfondsmedewerkers
komen er vier weken van hun vakantie voor terug naar school, maar erg vervelend vinden ze dat niet: “Met
koekjes, goede muziek, onzin en chille baas Maarten is dit de ideale vakantiebaan.”
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15 VRAGEN aan Vera Verstegen 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

Vera Verstegen
14 jaar
Broekhuizenvorst
Denderon College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Op de peuterspeelzaal werd ik de hele
tijd door een jongen geplaagd. Ik had
er genoeg van en heb hem, toen we
in de kruiptunnel zaten, keihard in
zijn lip gebeten. Daarna heeft hij me
nooit meer geplaagd. Ik ken ’m nu nog
steeds en we zijn gewoon vrienden.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Dat was toen ik met een vriendin ging
shoppen. Ze vroeg me wat ik van het
shirtje vond wat ze uitgekozen had.
Ik zei dat ik het supermooi vond en
het haar erg leuk vond staan, maar
eerlijk gezegd vond ik het spuuglelijk.
Uiteindelijk heeft ze het gekocht en ik
heb nooit durven vertellen dat ik het
echt niet mooi vond.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik denk dat ik wel zou willen kunnen
vliegen. Ik weet eigenlijk niet echt
waarom, maar dat lijkt me gewoon
super leuk.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een supermooi strand waar de allergrootste beachparty ever is. Waar
ik lekker kan feesten met al mijn
vrienden en waar de muziek keihard
aan staat. O ja, en waar natuurlijk een
heleboel knappe jongens rondlopen.
Waarop ben je het meest trots?
Dat ik Limburgs kampioen met paardrijden ben geworden toen ik negen jaar
was en dat ik bij het Rabobank Music
Sensation heb mogen dansen. Dat is
een concert met livemuziek van een
orkest en verschillende zangers. Alles
bij elkaar waren dat vier avonden en er
waren iedere avond meer dan duizend
bezoekers. Ik mocht daar met mijn

dansgroep op allemaal verschillende
nummers dansen. Maar het meest
trots ben ik toch wel op mijn familie en
vrienden. Ik kan altijd bij ze terecht en
ze zijn er altijd voor me.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Het klinkt misschien heel afgezaagd
maar dat is I Gotta Feeling van The
Black Eyed Peas. Dat liedje heeft een
speciale betekenis voor iets wat ik mee
heb gemaakt en wat ik nooit meer zal
vergeten. Ook al ben ik boos, verdrietig
of chagrijnig, dat liedje maakt mijn dag
altijd helemaal goed.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik zou eerst een flink potje gaan voetballen en daarna de kroeg in duiken
met mijn vrienden om flink bier te
zuipen. En o ja, natuurlijk tegen een
boom aan plassen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Zeker weten Diddl en Winx. Ik had

twee overvolle klappers van die Diddlplaatjes en van Winx moest ik echt alle
stickers hebben voor mijn plakboekje.
Ik heb die klappers nog steeds, maar
alles viel eruit, zo vol zaten ze.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk in Hawaii. Daar is het altijd
mooi weer, er is een keimooi strand en
’s avonds zou ik wel naar de ondergaande zon willen kijken daar.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Dat was toen ik alleen thuis was en
ineens heel erge honger kreeg. Ik
bedacht me dat mijn ouders ook nog
moesten eten en ben toen heel uitgebreid Italiaans gaan koken. Uiteindelijk
was het ook nog best lekker!
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Amon om een superlekkere pizza
Margarita te bestellen.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor kippen. Sommige
vriendinnen, maar ook familie hebben
die los in de tuin lopen en ik ga dan
dus no way die tuin in.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Ochtends lekker ontbijten, dans
ergen gaan shoppen met mijn vriendinnen totdat we blut zijn en daarna
uitgaan en feesten totdat we erbij
neervallen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou niet zo snel een tatoeage
nemen. Dat wordt later echt lelijk en
als ik er toch een zou nemen dan moet
die wel een speciale betekenis hebben.
Maar dan zou ik er nog heel goed over
na moeten denken.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat ik later voor beroep krijg, of ik
gelukkig zal worden en of ik nog steeds
vrienden ben met de vrienden die ik
nu heb.

deze week do vr za

4+1
gratis

Waldkornbollen

peren
bavaroisevlaai

Brood- en Banketbakkerij
patronaat 13c Horst
tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92
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10.50

volgende week ma di wo
Aardbeien
11.75
10.50 yoghurtvlaai
Broodje
mexicano

2 voor

3.00
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.

rechts
voorin

E 4,99
E 25,99

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

Gemis
Bij zomer hoort vakantie, en
bij vakantie hoort, hoe je het
ook went of keert, gemis. Of
het nou gaat om vrienden,
familie, je eigen bed of zelfs
een echte Hollandse kroket,
aan het eind van de vakantie
ben je altijd weer blij die- of
datgene weer terug te zien,
toch?
Nu is het gemis van
huisdieren een extreem geval
apart. Daar kwam ik een paar
weken geleden achter tijdens het
kijken van het nieuws. Het
missen van huisdieren, ik begrijp
dat volkomen, echt waar. Maar in
sommige gevallen gaat dat toch
net iets te ver.
Volgens serieuze
nieuwsjournalisten blijkt dat een
derde van de Nederlandse
bevolking liever met dier dan
met familie op vakantie gaat en
dat de helft van de
vakantiegangers meer hun
huisdier mist dan een menselijke
geliefde. Eh … Excuse me? Welke
bron heeft deze informatie de
wereld in geholpen? Dat kan toch
niet waar zijn. Wel dus.
Een aantal weken na dit
ongeloofwaardige nieuws bleek
de nieuwste zomertrend Skypen
met je hond te zijn. Oh god, waar
gaan we heen met z’n allen? Dat
gaat er bij mij niet in hoor, nee
echt niet … dat dacht ik
tenminste. Ik durf het bijna niet
te bekennen, maar nog geen
week nadat ik deze groep
mensen tot onnozel bestempeld
had, voegde ik mezelf, zonder er
bij nagedacht te hebben en
zonder dat ’t de bedoeling was,
toe aan deze groep. Ik betrapte
mezelf op het ophangen van een
foto van mijn hond boven mijn
vakantiebed en het hysterisch
roepen van zijn naam terwijl ik
met mama aan het beeldbellen
was vanuit mijn buitenlandse
zomerspot. Ja hoor, ook ik ben
gepakt door de machtige
tentakels van het fenomeen de
nieuwste trend. Ik deed mee, ik
zat erin, onopgemerkt nog wel.
Nou ja, ik heb in ieder geval
de Hollandse kroketten,
pindakaas, hagelslag en mijn
eigen bed totaal niet gemist. Heb
ik het daarmee niet een beetje
rechtgezet?
Mies

24X30CL

E 10,95

Column

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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40% 0%
RepaRatie en veRkoop
Stationsweg
86, Oostrum
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3
alle merken
10%
www.stoffelhoeve.nl
naai- en lockmachines
Dé route naarideeën
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verrassende woon-

s

Venray-Oostrum
0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

Kindermarkt Horst druk bezocht
In het centrum van Horst was de kindermarkt op zondagochtend 12 augustus druk bezocht. Mede door
het mooie weer was het aangenaam vertoeven op deze kindermarkt, die open was van 08.30 tot 13.00 uur.
De echte koopjesjagers brachten kort na openingstijd hun gekochte goederen alweer naar de auto, terwijl
anderen over de markt slenterden of in de zon op het terras een kopje koffie dronken of een stukje gebak
aten. Voor meer foto’s van de kindermarkt, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Free Festival Phoenix
on the Beach komt eraan
Over een kleine drie weken wordt de eerste editie van het gratis festival Phoenix on the Beach georganiseerd.
Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus bedekt een dikke laag wit zandstrand het centrum van Hegelsom.

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

Bouw en hout
in goede handen!

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

Op zaterdag 25 augustus vindt een
3-tegen-3-beachvoetbaltoernooi plaats.
Het deelnemersveld raakt al aardig vol,
maar opgeven kan nog. Dit toernooi
begint om 13.00 uur. Er zijn ook douchegelegenheden aanwezig. Wie niet
meedoet aan het toernooi is welkom
om te komen kijken. ’s Avonds vindt
een open air evenement plaats. Met de

voetjes in het zand en een koel drankje
kan het publiek luisteren naar een
programmering vol met livemuziek. De
band Lifeline opent de avond met hun
laatste optreden. Otherwise neemt het
stokje vervolgens over waarna 30 Past
7 de avond afsluit. Tussendoor en na
afloop zorgt dj Gurde voor muziek.
Op zondagmiddag begint om 12.30

uur het beachvolleybaltoernooi. Ook
hiervoor kan men zich nog opgeven.
Wie niet zo sportief is, kan toekijken.
Op zondag tijdens en na het toernooi
komt het dj-duo Buurman en Buurman
plaatjes draaien.
Entree is gratis. Opgaven voor één
of beide toernooien kan via phoenixonthebeach@ojcphoenix.nl

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

RAY-BAN ZONNEBRILACTIE 2012 BIJ
RON KRUYTZER OPTIEK & OPTOMETRIE
Margo Kruytzer feliciteert
Sef Sanders uit Sevenum.
Hij is de gelukkige winnaar
geworden van de exclusieve
Ray-Ban Fatboy hangmat.

HONL succesvol op Rozenfestival

kerkstraat 1 - horst - tel. 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl

Terwijl een stralende de zon het marktplein overgoot had dirigent Leo van de Laak van het
Harmonie-orkest Noord-Limburg er zichtbaar zin in. Als ras-Lottumer dirigeerde hij in het rozendorp een
‘thuiswedstrijd’.
De twee zingende dorpsgenoten, Rob Hoeijmakers en Leonie van de Laak kregen een daverend applaus
van de toehoorders op het bomvolle markplein. Ook Til van Rens en Ron Mulders mochten een gul applaus in
ontvangst nemen met de bekende stukken die zij ten gehore brachten. Tot slot traden alle artiesten samen
op met een speciaal voor deze gelegenheid aangepast lied Roezen oet Lottum.
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Lücker treedt op in
De Locht
Paul Lücker geeft op zondag 19 augustus een muzikaal optreden weg
onder het motto Zing met Zinnia bij Museum De Locht in Melderslo. Jong
en oud zijn welkom.
Lücker zingt liedjes van vroeger
en laat zich begeleiden door
professionele bands. Voor de kinderen
is er een speciale spellenmiddag
georganiseerd met spelletjes uit
oma’s tijd. Verder is er tot november
een tentoonstelling over de maat-

Deelnemers zeskamp gezocht
In Kronenberg vindt op vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus het Zomerfeest Kronenberg
plaats. Er zijn dit weekend allerlei activiteiten voor mensen uit Horst aan de Maas, maar ook voor
mensen buiten de gemeente georganiseerd. Inschrijven voor de Superzeskamp op zondag is nog
mogelijk.
De Superzeskamp begint op zondag om 12.00 uur. Rond 18.00 uur is er een bonusspel voor de deelnemers, waarbij ze extra punten kunnen scoren. Dit jaar nemen de deelnemers het tegen elkaar op in een
danswedstrijd door middel van het spel Let´s Dance op de Nintendo Wii. Groepen die zich willen aanmelden
voor de Superzeskamp kunnen zich opgeven bij zomerfeestkronenberg@gmail.com

Activiteiten rondom
Kennedymarsfeesten
De Kennedymarsfeesten worden van 17 tot en met 19 augustus voor de 23e keer gehouden in Melderslo. In dit
weekend vinden er verschillende sportieve activiteiten plaats, zoals fiets- en wandeltochten met de Kennedymars
als hoogtepunt.
Op vrijdag 17 augustus start het
weekend om 18.30 uur met een
vlooienmarkt in de feesttent in het
centrum van Melderslo. Vanaf 21.00 uur
zijn er optredens op het open podium
en een goederen- en dienstenveiling. Deze veiling wordt verzorgd door
muziekvereniging Eendracht. Op het
podium staan onder anderen Lynn
Slots (11 jaar) en Jeroen Baltussen
(12 jaar) uit Horst, Highway uit Lottum,
Anaesthetics, Otherwise en Koen
Wijsman met zijn gelegenheidsband uit
Horst. Ook komt Rozenkoningin, Joya
Hanegraaf, laten horen dat zij naast

het mooie Rozenlied, nog een ander
repertoire heeft.
Op zaterdag 18 augustus vinden de
fietstochten plaats. Hierbij kan gekozen
worden voor een afstand van 40 of
70 kilometer. De fietsroutes zijn dit jaar
vernieuwd. Beide routes starten vanaf
09.00 uur. Dit jaar zijn er ook routes
uitgezet voor ligfietsers. Zij starten
gezamenlijk om 10.00 uur. Alle tochten
starten bij de feesttent.
De MTB Streetrace is op zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur. Op
zaterdagavond rond 22.10 uur start
de Kennedymars, de wandeltocht

van 80 kilometer die binnen 20 uur
afgelegd moet worden. Het startschot wordt dit jaar gegeven door
Lei Spreeuwenberg.
Zondagmorgen vanaf 07.00 uur is
de start voor de halve Kennedymars,
een wandeltocht van 40 kilometer. De tocht van 25 kilometer start
vanaf 08.00 uur. Zondagmorgen om
10.00 uur gaat de 10 kilometermars, de
Minimars, van start. Deze tocht is speciaal bedoeld voor de oudere wandelaars
en de jeugd.
Voor meer informatie, kijk op
www.mkm.melderslo.net

schappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg
vanaf 1800 tot 1950 ingericht. De
demonstraties en bijzondere
activiteiten starten om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Expositie Siebers
en Hermans
In het atelier van Horster beeldhouwer Piet Siebers houdt hij een
expositie van zijn eigen werk en tekeningen, schilderijen, collages en
objecten van de Meerlose kunstenaar Floor Hermans.
De tentoonstelling draagt de titel
Lost Paradise; ode aan de Heidense
Onschuld. Met name het geëxposeerde werk van Floor Hermans is
door Piet Siebers geselecteerd met dit
speciale thema als uitgangspunt. Floor
Hermans staat bekend als een controversiële kunstenaar die zijn inspiratie

put uit subversieve, ongecensureerde
bronnen en zich in zijn werk kritisch
opstelt ten aanzien van allerlei conventies en moraal. De expositie is nog
geopend op 18 en 19 augustus van
14.00 tot 18.00 uur in het atelier van
Siebers op de Castenrayseweg in Oirlo
en is vrij toegankelijk.

Four Fighters bij
Blok10
De Four Fighters, een Foo Fighters-tributeband, staat zaterdag 25
augustus live op het podium in Blok10 in Horst. Deze tributeband uit
Engeland was in 2011 ook te gast voor een optreden in Horst.
De mannen van de Four Fighters
zijn doen zeker onder voor hun idolen.
De band Arrested on the Seventh zorgt
deze avond voor het voorprogramma.

Zij waren al diverse keren te gast bij
landelijke radiozender 3FM en zullen
de zaak vast opwarmen voor de hoofdact. De avond begint om 22.00 uur.

ADMINISTRATIEF /
LOGISTIEK MEDEWERKER

m/v

Elkar is een jonge en dynamische logistieke dienstverlener
gevestigd op een nieuwe locatie aan de Floralaan tegenover
de veiling in Venlo.
In verband met uitbreiding van onze logistieke diensten zijn wij per
direct op zoek naar een jonge en energieke

Het werk zal bestaan uit het administratief ondersteunen van diverse
afdelingen.

Kindervakantiewerk door Melderslo
In een kleurrijke en muzikale optocht trok vrijdagmiddag 10 augustus om 15.45 uur een zomercarnavalsoptocht door Melderslo. De optocht begon en eindigde bij MFC De Zwingel. Niet alleen de Melderlose, maar
ook de Braziliaanse carnaval kwam aan bod. Kindervakantiewerk (KVW) Melderslo stond dit jaar voor de
kinderen en hun begeleiders in het teken van zomercarnaval.

Het betreft een fulltime baan, met de mogelijkheid tot een vast contract.
U komt te werken in een klein team, dus verantwoordelijkheid en eigen
initiatief wordt op prijs gesteld, geen 8 tot 5 mentaliteit!
Voor eventuele reacties kunt u alleen reageren per e-mail
voor maandag 27 augustus 2012: info@elkar.nl
Floralaan 9, 5928 RD Venlo

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Jouw eigenschappen:
- schoolverlater, met minimaal MBO niveau 3;
- accuraat;
- flexibel;
- ondernemend;
- beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
- goede kennis van Excel.
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Hegelsom

Finale Poels Meubelen
Regiotoernooi

Informatiebijeenkomst
Dorpsdagvoorziening
do 23 augustus 20.00 uur
Organisatie: Werkgroep
Dorpsdagvoorziening
Locatie: de Torrekoel

Dorpsraadvergadering

zo 19 augustus 13.15 uur
Organisatie:
Jeu de Boulesclub Horst
Locatie: speelterrein
Kasteelruïne

wo 22 augustus 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

NK-voorronde Beerpong

Country-linedance avond
za 18 augustus 20.00-23.45 uur
Organisatie: The Black Eagles
Locatie: Zaal Debije

Openstelling

wo 22 augustus 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen
Inloopbijeenkomst
Broekhuizerweerd

do 23 augustus 19.00 uur
Organisatie: Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer
Locatie: eetcafé Maaszicht

Horst

Dorpsraadvergadering
do 16 augustus 20.00 uur
Locatie: Bowlingcentrum In de
Riet

Poels Meubelen
Regiotoernooi

zo 19 augustus 18.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Debat Thijs Coppus (SP) en
Raymond Knops (CDA)
ma 20 augustus 19.30-21.30 uur
Organisatie: SP en CDA
Locatie: De Leste Geulde

Melderslo

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 16 augustus 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

42e Western Weekend
vr 17 t/m zo 19 augustus
Org: Schietver. Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg

Melderslose
Kennedymarsfeesten

Buitenfeest

do 17 t/m zo 19 augustus
Organisatie: MKM Melderslo
Locatie: dorp

zo 19 augustus 10.30-20.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie:

Vlooienmarkt
vr 17 augustus 18.30 uur
Organisatie: MKM Melderslo
Locatie: Feesttent centrum

Sevenum
Hondenfestival

Zomerfeesten

Open podium en veiling

zo 19 augustus 11.00-16.00 uur
Org: Kynologenverbond Nederland
Locatie: Dierencentrum Sevenum

do 16 t/m zo 19 augustus
Locatie: feesttent Meerweg en
Torrekoel

vr 17 augustus 21.00 uur
Organisatie: MKM Melderslo
Locatie: Feesttent

Swolgen

Griendtsveen

vr 17 en za 18 augustus
22.00-03.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Zomerkienen

7e Pulse MTB-Streetrace

do 16 augustus 20.00 uur
Locatie: Torrekoel

vr 17 augustus 19.00-21.00 uur
Organisatie: SJG Papparazzi
Locatie: Jeugdgebouw SJG

Workshop pruiken maken

Super 6-kamp

za 18 augustus 16.00 uur
Organisatie: Limburg Express
Cycling Team
Locatie: centrum

za 18 augustus 10.00-17.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

zo 19 augustus 12.00 uur
Locatie: feesttent Meerweg

Open dag en ijspresentatie

Broekhuizenvorst
Country-festival met
Goldrush

zo 19 augustus 12.30 uur
Locatie: café ‘t Dörp

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

Kronenberg

Endless summer festival
After Kamp- & Before
Clubparty

Flower Power-ﬁetsroute
za 18 en zo 19 augustus
11.00-17.00 uur
Organisatie: De Peel Natuurlijk!
Locatie: omgeving

Bekertoernooi

Open dag

Onthulling kunstwerk Roel
van Wijlick

zo 19 augustus 13.00-17.00 uur
Org: Jong Nederland Horst
Locatie: Blokhut

zo 19 augustus 17.00 uur
Org: Zomerfeestene en BMV
Locatie: BMV

za 18 augustus 18.00 uur
Organisatie:
Locatie: Sportpark Kerkebos

Tienray

Bedevaartsviering

zo 19 augustus 10.00-17.00 uur
Locatie: Coenders

za 18 augustus 19.00 uur
Locatie: Klein Lourdes

Zing met Zinnia

Afsluiting Mariafeesten

zo 19 augustus 13.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

zo 19 augustus 10.30 uur
Locatie: Klein Lourdes

Groene kunst- en activiteitenﬁetsroute in de Peel
Dagje Floriade…en dan.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

De Peel Natuurlijk! organiseert dit Floriadejaar gedurende het fietsseizoen een fietsroute langs diverse locaties
in Griendtsveen, Helenaveen en de Deurnese hoek. De route heeft als thema Flower Power en zal in het teken staan
van alles wat groeit en bloeit.
Op 18 en 19 augustus openen
de dertien deelnemende bedrijven
hun deuren van 11.00 tot 17.00 uur.
Het programma bevat het eten van
bloemen of een Floriadecoupe tot

bloemenkunst en van bloemschikken
tot een ‘groene’ markt. Ook worden er
demonstraties gegeven. Ook de kinderen worden niet vergeten.
De route is zo’n 22 kilometer lang.

Starten kan op elke willekeurige plek,
er is geen speciaal begin of einde. De
route kan ook te voet of per auto afgelegd worden. Voor meer informatie, kijk
op www.depeelnatuurlijk.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

Onderdeel van de Mariafeesten in Tienray was het Marialof op zondag 12 augustus. Na de mis met
gastpredikant pastoor Bronneberg, geestelijk directeur van de Limburgse Bedevaarten en zodoende
zeer bekend met Lourdes, werd in een sacramentsprocessie door Tienray gelopen.
Voor meer foto’s van de processie, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Venlo

Kerkdiensten
Broekhuizen
zondag

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

Griendtsveen
zondag

zondag

09.45

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

10.00

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

woensdag

Rozenkrans

zaterdag

zondag
dinsdag

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING

- minder rimpels
- ﬁjnere poriën
DWARSWEG 8 5964 PG METERIK 077 851 16 59
INFO@BEAUTEDEPRESTIGE.NL

WWW.BEAUTEDEPRESTIGE.NL

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

25
jaar

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

9 SEPTEMBER 2012

HORST AAN DE MAAS
Steun de strijd tegen kanker en loop mee!

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

T

Beauté de Prestige

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.

Verloskundige zorg

Brand, ongeval of misdrijf

Het schilderproject in de kerk
vordert ondertussen gestaag. Veel
mensen, vooral uit eigen dorp, nemen
deel. Pater Jan Haen is in zijn nopjes
met de vorderingen. De verwachting
is dat men eerder klaar zal zijn dan
gepland. Op donderdag 16 augustus
worden de panelen op elkaar geplaatst. Voor meer informatie, kijk op
www.mgrschraven.nl

17.30

Meterik

dinsdag

112

Tijdens een rondleiding langs alle
panelen liet Knops zich voorlichten
over het levensverhaal van en de
moord op bisschop Schraven en zijn
gezellen. Hij liet het niet alleen bij
een rondleiding, want hij zet zich aan
het werk aan ´De steniging van de
overspelige vrouw´ uit de Bijbel. Het
bleef niet bij een symbolische verfstreek, Knops nam de tijd om geconcentreerd de stenen in te kleuren.

Melderslo

PRACHTIGE WANDELROUTE (21KM)
inclusief lunch
Start (10.00 uur) en eindpunt:
MFC De Zwingel, Beemdweg 4, 5962 AT Melderslo

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

Raymond Knops van het CDA heeft zich afgelopen week van zijn
artistieke kant laten zien in de kerk van Broekhuizenvorst. Dit tot grote
verrassing van de schilders aan het kunstwerk voor bisschop Frans
Schraven.

Wilt u ook:

Lottum

Venray

Spoedgevallendienst
17 t/m 23 augustus
Kiesmondzorg Well
’t Zandt 15 Well
T 0478 50 19 71

Heilige mis

Hegelsom

Swolgen

Tandarts

09.45

Grubbenvorst

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

(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

Heilige mis

Haagse politicus
bekent kleur in kerk
Broekhuizenvorst

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

Inschrijfgeld: € 15,- per persoon
Inschrijven van 01-07-2012 t/m 19-08-2012 op onze site

www.walk4theroses.nl
volg ons ook via Facebook en Twitter

32
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“Lopen zit in de kop, niet in de benen”

De Kennedymarsfamilie
Bij de familie Van den Munckhof uit Melderslo heeft iedereen van het gezin meerdere keren meegedaan aan de
Kennedymars in het dorp. Hay: “De sfeer is er leuk, maar wat vooral aantrekt is de uitdaging: je weet nooit of je de
tocht uit gaat lopen. Het is altijd een strijd tegen jezelf.”

Publiek heeft het
zwaarder dan de lopers

Hay, Inge en loopvriend Gerrit van Lanen uit Asten
“Vanaf het derde jaar dat de
Kennedymars in Melderslo georganiseerd werd, heb ik meegedaan. Ik heb
zeventien keer de 80 kilometertocht
gelopen en enkele keren de halve

Kennedymars. Dit jaar doe ik, met pijn
in mijn hart, niet mee omdat ik
geblesseerd ben. Maar ik kan natuurlijk
wel mijn dochter Inge aanmoedigen”,
zegt Hay.

een paar minuten voor de officiële
eindtijd binnen, dat was ontzettend
zwaar.” Samen met dochter Inge en
zoon Eric liep Gonny eens de halve
Kennedymars: “Inge en Eric waren
toen nog heel jong: een jaar of tien.
Een man langs de kant zei ‘je meent
toch niet dat jullie met die spillebeentjes 40 kilometer gaan lopen? Als dat
lukt krijg je een glaasje sinas.’ Bij de
finish stond die man klaar met twee
bekertjes sinas, prachtig!”
Zoon Mark deed op zijn 15e al
een sponsortocht en haalde met
80 kilometer lopen honderden euro’s
op voor de muziekvereniging die het
evenement organiseert. Dochter Inge
gaat de 80 kilometertocht dit jaar voor
de zesde keer lopen. “Het is zwaar,
maar ik haal het wel. Soms heb ik het
onderweg wel moeilijk, maar vaak is
mam er dan om me te ondersteunen.
Dit jaar gaat pap regelmatig stukjes
meelopen.”

Moeder des huizes Gonny heeft vijf
keer de complete tocht en vier keer
de halve gelopen. “Ik heb er samen
met een vriendin een keer twintig
uur over gedaan. We waren toen

“Het leuke aan de Kennedymars
in Melderslo is dat iedereen langs de
kant je kent, en jij kent iedereen. Je
wordt ontzettend aangemoedigd”, zegt
Gonny. Ook lopers die niet uit de buurt
komen, komen vaak elk jaar terug.”

Inge: “De jongeren van Melderslo zijn
heel fanatiek in het aanmoedigen, dat
is erg gezellig. ´s Avonds in Melderslo
nuttigen ze hun eerste biertjes en
vervolgens staan ze bij naast de route
bij kroegen in Hegelsom, America,
Sevenum en als je geluk hebt ´s morgens ook nog in Swolgen. Vaak zijn ze
er dan slechter aan toe dan de lopers.”

Lopen zit in de kop,
niet in de benen
Dat aanmoedigen is dan ook het
onderdeel waar de zoons van familie
Van den Munckhof zich de laatste jaren
mee bezig hebben gehouden. Eric:
“Ik ben twee keer aan de 80 kilometer begonnen en heb ´m één keer
uitgelopen. Ik kies voorlopig voor de
gezelligheid langs de kant.” Eric tegen
Hay: “Als je niet mee kunt doen dit jaar,
kun je natuurlijk ook mee gaan met de
huifkar, pap, 80 kilometer zoepe.”
Hoelang de familie traint voor een
80 kilometertocht? “Niet. Lopen zit
in de kop, niet in de benen. Je denkt
niet na over die 80 kilometer, dat is
niet te bevatten. Ik denk altijd alleen
over de veertien of vijftien uur die ik
loop”, aldus Hay. En een dansje als ze
over de finish komen? Inge: “Me laten
masseren en daarna lang in bad blijven
liggen.”

Glasvezel Alles-in-één Standaard.
Boordevol gratis extra’s.
Standaard.

• Gratis Spotify Premium t.w.v. € 10, /mnd
• Gratis Opnemen Pakket t.w.v. € 5, /mnd
• Standaard supersnel internetten
met 100 Mbit/s

nu 3 maanden

45.-

66.-

AD-10998/06-12

/mnd*

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract.
Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket € 66,- /mnd.
Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

kpn infocenter Raadhuisplein Sevenum | kpn winkel Venlo | kpn.com/glasvezel

