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A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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’Ik loop met een smile
de school binnen’
“Het wordt een supergebouw.” Bert Cupers, directeur van basisschool De Kameleon in
Grubbenvorst, steekt zijn trots niet onder stoelen of banken. Onlangs werd de vlag in de top van
de nieuwbouw gehesen. Als alles volgens planning verloopt kunnen de leerlingen en leerkrachten in december gaan verhuizen.

Derde editie wandeltocht

Start Walk 4 the Roses
verhuist naar Horst
De derde editie van Walk 4 the Roses begint en eindigt op het Wilhelminaplein in Horst. Dat maakte Stichting
Walk 4 the Roses bekend. De wandeltocht wordt op 8 september georganiseerd.
Vorige jaren eindigde de Walk
nog in op het Pastoor Vullinghsplein
in Grubbenvorst. Op verzoek van
het Horster Centrum Management
verplaatst de start- en finishplek
zich nu.
“Het Horster Horeca Collectief
heeft haar medewerking toegezegd
en vooral het feit dat OP2013 haar
activiteiten dan gaat houden op het
Wilhelminaplein in Horst geeft een

extra feestelijk en muzikaal tintje
aan de Walk”, aldus de organisatie.
Het samenvallen met theater- en
muziekfestival OP2013 zorgt ervoor
dat publiek voldoende te zien heeft:
op drie podia wordt van 09.00 tot
22.00 uur gemusiceerd. Ook de
wandelaars worden op deze manier
muzikaal onthaald.
Stichting Landschap Horst aan
de Maas verzorgt de wandeling die

door natuurgebieden ’t Ham en de
Gortmeule leidt. De inschrijving voor
Walk 4 the Roses begint op 1 juli.
Het inschrijfgeld gaat rechtstreeks
naar KWF Kankerbestrijding. De route
van zo’n 20 kilometer wordt dit jaar
voor de derde keer gelopen. In 2012
liepen 1.100 deelnemers mee, een
verdubbeling ten opzichte van 2011.
Ook dit jaar verwacht de organisatie
weer veel deelnemers.

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté
• Mexicaa
barbecu
• Grillburg

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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Enthousiast laat Bert Cupers de
bouwtekeningen van het nieuwe
schoolgebouw zien. Hij is met name
blij met de grote ruimte centraal in het
gebouw. Cupers: “De groepen delen
straks met zijn tweeën één ingang. Dat
betekent dat er een centrale hoofdingang komt voor het personeel en
bezoekers, en vijf ingangen voor de
klassen. Hierdoor kunnen we een groot
leerplein midden in de school creëren,
waar de kinderen in alle rust kunnen
werken.”
Basisschool De Kameleon ontstond drie jaar geleden na de fusie

van de basisscholen ’t Reuvelt en De
Springweide. “De leerlingen delen sinds
vorig schooljaar één locatie, die van De
Springweide aan de Schoolstraat. Het
gebouw van ’t Reuvelt aan de Pastoor
Tijssenstraat is gesloopt om plaats
te maken voor de nieuwbouw. “Dit
schoolgebouw voldoet straks aan alle
eisen van de tijd”, zegt Bert Cupers.
“Denk bijvoorbeeld aan het klimaatsysteem. In de vorige school dreef je
zomers weg van de hitte. Dat is straks
heel wat beter geregeld.” Ouders en
leerkrachten hebben volop inspraak
gehad bij de nieuwbouwplannen.
Lees verder op pagina 07

www.horst-centrum.nl
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Ambulance voor Roemenië

’Armoede is dichterbij dan je denkt’
Spullen verzamelen om naar arme mensen in Afrika te sturen: veel
stichtingen houden zich daarmee bezig. Maar daarnaast zijn er ook mensen
die zich bekommeren om armoede dichterbij huis: in Oost-Europa
bijvoorbeeld. Ruud Breukers (62) uit Lottum zet zich samen met zijn vrouw
Gerdy (60) en kennis Don Gijsen (75) in voor de bevolking in Roemenië. “De
armoede is dichterbij dan je denkt.”
Een hele loods vol T-shirts in
dozen en pallets vol met speelgoed.
Die vormt het decor waar Ruud zijn
vrijwilligerswerk doet. Het begon met
zijn zoon die ging werken in Roemenië.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond
Sevenum en Swolgen
flyer
Centrum Management
Horst-centrum
flyer ’koopjeszondag’
Man en Vrouw
flyer ’sale’

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jessy van de Ven
Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

“Toen mijn vrouw en ik hem daar
gingen opzoeken, hebben we gezien
hoe de mensen daar leefden. We
wisten niet dat het in Europa zo slecht
kon zijn.”
Ruud kwam afgelopen donderdag
thuis van een reis naar Roemenië. Hij
heeft een Nederlandse ambulance
naar het Oostblokland gebracht. Deze
kreeg hij uit Sliedrecht gesponsord. De
ambulance gaf hij aan een sanatorium
dat chronisch zieke mensen opvangt.
“Zelfs de originele kleding van het
Nederlandse personeel zat erbij. Ze
waren zo blij.” Ruud heeft ervoor
gezorgd dat allerlei spullen naar OostEuropa zijn gegaan. “We hebben zelfs
ooit een rolstoeltaxi gekregen om naar
het ziekenhuis in Roemenië te kunnen
brengen”, zegt hij enthousiast.
Het vrijwilligerswerk dat Ruud
samen met Gerdy en Don doet, wordt
niet via een stichting geregeld. Volgens
Ruud is dat niet nodig voor dit werk.
Met contacten komt hij ook heel ver.
“Er zijn altijd mensen die je willen
helpen of geld willen sponsoren”,
vertelt hij. Zijn vrijwilligerswerk neemt
stiekem veel tijd in beslag, maar dat
vind hij niet erg. “Het is een uit de
hand gelopen hobby waar ik heel veel
voldoening uit haal.”

transporteur het brengt. “Ik kan niet
altijd mee, omdat ik ook nog werk,
maar de keren dat ik er ben geweest,
heb ik gezien waarvoor ik het doe.”
Het kost hem stiekem veel geld, maar
dat is het volgens hem meer dan
waard. Een grote klapper vol foto’s en
bedankbrieven ligt voor hem. “Kijk nou.
De mensen zijn zo blij met onze hulp”,
zegt hij.

Zien waar je het
voor doet

Vies en rot

De ene keer brengt Ruud zelf
spullen zelf naar Roemenië en
de andere keer zorgt hij dat een

Ruud en zijn vrouw hebben thuis
een grote opslagplek met allerlei
spullen die ze nog naar Roemenië

willen brengen. Die spullen zijn ook
een grote grabbelton voor andere
stichtingen. “We verzamelen hier alles
en als we dat met anderen kunnen
delen, doen we dat graag. We kunnen
toch niet alles zelf versturen. Dat wordt
te duur”, legt Ruud uit.
Soms denkt hij wel eens dat het
genoeg is geweest, maar dan ziet
hij de foto’s en wil hij door. “Het is
schrikbarend wat je in Roemenië ziet.”
Hij herinnert zich een vrouw voor wie
hij een bed, kookstel en primitieve
wasmachine heeft gekocht. “Alles wat
ze had was vies of rot. Ze leefde samen

met haar dochter van 50 euro per
maand. Ondenkbaar hier in Nederland.”

Ze willen je altijd
bedanken
Zolang hij het kan, wil
Ruud betrokken blijven bij het
vrijwilligerswerk in Roemenië. “Het
is soms behelpen met de taal, maar
ze willen je altijd bedanken”, zegt
hij. “Mensen komen gewoon naar
je toe om je te omhelzen. Wij zijn
echte vrienden voor de mensen in
Roemenië”, besluit hij vol trots.

3

Politie waarschuwt
voor malaﬁde werklui
“Pas op voor Engelssprekende gevel- en dakreinigers en asfalteerders. Slechte kwaliteit en hartstikke duur.” Die waarschuwing deed
politie Horst begin deze week uit. Enkele inwoners uit Horst aan de Maas
voelden zich benadeeld door buitenlandse werklui.
“Het zijn voornamelijk groepen
‘travellers’ uit Ierland, die al jaren af
en toe in de regio neerstrijken voor
werk”, legt een woordvoerder van
politie Horst uit. De werklui bieden aan
om gevels en daken te reinigen of om
bijvoorbeeld een oprit te asfalteren.
In veel gevallen blijkt de prijs hoger
uit te vallen dan men dacht of valt de
kwaliteit tegen. “Je moet dan bijvoor-

beeld denken aan asfalt dat je zo weer
weg kunt bezemen”, aldus de woordvoerder. “Omdat het gewoon een
kwestie is van de koop en verkoop van
een dienst, is er strafrechtelijk niks aan
te doen. Maar ik kan me voorstellen
dat mensen zich opgelicht voelen. Als
mensen met hen in zee willen gaan,
raden wij ze aan bewust van tevoren
goede prijsafspraken te maken.”

Italiaans
3-gangenmenu
voor 4 personen
Heerlijke ontspannen
rug- en hoofdmassage

€200,00

€100,00
€50,00

€25,00

Geen nieuwe weg
Er komt geen nieuwe weg rondom Griendtsveen om het landbouwverkeer om te leiden. Dat besloot het College van B&W van gemeente
Horst aan de Maas onlangs.
Een groep bezorgde omwonenden
vroeg in de raadsvergadering van
december aandacht voor de in haar
ogen toegenomen drukte van landbouwverkeer in het dorp. Volgens een
verkeerstelling van de gemeente over-

schrijdt het verkeer op de weg echter
geen normen. Er is in haar ogen dus
geen noodzaak voor de realisatie van
een alternatieve route. Wel wordt op
de Turfstrooisel in de zomer begonnen
met een proef met halfverharding.

Golfarrangement
inclusief lunch

€55,00

€27,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Vrijwilliger bij de brandweer

Het is meer dan alleen
brandjes blussen
John Schatorie (48) uit Horst is een van de 24 vrijwilligers van de brandweer in Horst aan de Maas. Volgens hem
is werken bij de brandweer meer dan alleen brandjes blussen of een kat uit de boom redden. Het is ook zorgen voor
openbare orde en veiligheid bij grote calamiteiten of evenementen.

De lekkerste
broodjes
HORST • GRUBBENVORST

John kan bij de brandweer
al zijn energie kwijt. “Ik begon
om maatschappelijk betrokken te
raken, maar er komt ook een beetje
sensatielust bij kijken”, vertelt hij.
“Iedereen houdt van sensatie. Dat zit
er bij de meeste mensen gewoon in.”
Hij vertelt over verschillende optredens
bij calamiteiten. “Je hebt altijd
mensen die alles willen zien, maar wij
moeten zorgen dat er afstand wordt
gehouden.”
De brandweer heeft bij grote
calamiteiten altijd de verantwoordelijke
taak om te regelen dat alle
hulpdiensten hun werk kunnen doen.

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

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Enorme impact
Werken bij de brandweer gaat
niet zonder een goede voorbereiding.
Alle vrijwilligers volgen verschillende
cursussen om veilig te kunnen
handelen. “Als je op locatie bent, moet
je weten wat je moet doen. Iedereen
krijgt zijn of haar eigen taken en
voordat je het weet, sta je op de plek
van het incident.
Met zijn verhaal hoopt John
duidelijk te maken dat het werken
meer is dan alleen brandjes blussen.
De brandweer in Horst komt nog steeds
vrijwilligers te kort. Voor mensen die
geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk
bij de brandweer in Horst zijn daarom
op donderdag 29 augustus welkom
voor een informatieavond op de
kazerne. Voor vragen hierover, bel
postcommandant op Angela Alards
06 51 65 91 89.

GRATIS
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Ramen en Deuren
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Terrasoverkappingen
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De belangrijkste taak van de
brandweer in Horst is orde scheppen.
“Als je op locatie bent, vergader je met
elkaar en is het aan de brandweer om
alles te regelen. Als er een brand wordt
geblust en het duurt erg lang, moet je
nieuwe benzine regelen voor de wagen
en als de mensen van de hulpdiensten
honger krijgen omdat ze lang moeten
werken, zorg je voor een cateraar”,
vertelt John.
Op de brandweerkazerne in Horst

Maatschappelijk
betrokken

“We hebben een kantoor op wielen en
een mobiele meldkamer. Daar komt
alle informatie binnen en noteren we
alles, zodat we goede aanwijzingen
kunnen geven aan bijvoorbeeld de
politie”, zegt John.

VOORDEELCOUPON

Gewone mensen

werken 24 vrijwilligers zoals John.
Dag en nacht zijn ze inzetbaar voor
grote incidenten in Noord-Limburg.
“Overdag werken ze bij een werkgever
en als hun pieper gaat, rennen ze van
hun plek om op tijd bij de kazerne
te zijn. Je weet van tevoren nooit
waarvoor je moet komen en dat maakt
het spannend”, legt hij uit.

Knip uit en neem mee!

Het is alweer bijna zes jaar
geleden: 12 november 2007. Een grote
calamiteit op de paardenmarkt van
Lottum. Sjoerd Rutten wordt geslagen
met een bank en overlijdt aan zijn
verwondingen. John Schatorie van
de brandweer in Horst herinnert zich
het dodelijke incident als de dag
van gisteren. Hij is al ruim 20 jaar
brandweerman en dit was een van
die grote incidenten die hem is
bijgebleven. “Veel mensen vergeten
dat werken bij de brandweer meer is
dan brand blussen. Je bent er voor je
gemeenschap.”

Acties zijn geldig vanaf 13 juni t/m 13 juli 2013. Vraag naar de voorwaarden.

*

Volkstuintjes blijven tot augustus
De volkstuintjes aan de Schoolstraat in Horst mogen tot 15 augustus nog geoogst worden. Dat liet gemeente
Horst aan de Maas weten. Eerder werd de volkstuinders verteld dat ze per 1 juli moesten vertrekken.
“We kregen signalen dat mensen
planten hadden die voor 1 juli niet
oogstrijp waren. Ze zouden dat niet
redden. De wethouder heeft de tuinders vorige week uitgenodigd voor

een gesprek. Toen bleek dat sommige
oogsten langer nodig hadden”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.
Er wordt alvast een container op
het terrein geplaatst, zodat de tuinders

alles dat niet met de planten te
maken heeft, kunnen opruimen.
Tot 15 augustus mogen ze nog
oogsten. Daarna gaan de tuintjes
echt weg.

Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

tel. (0478) 58 24 09

tel. (0485) 57 18 12

tel. (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl
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Vernieling
en diefstal
vakantiewoning
De politie heeft vrijdagmiddag
21 juni een 26-jarige vrouw uit
Evertsoord en een 33-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
aangehouden. Het duo zou diefstal
en vernielingen gepleegd hebben in
een woning op een vakantiepark in
de buurt van IJmuiden.
Toen de politie ter plaatse kwam,
trof zij in de vakantiewoning aan de
Buitenhuizerweg in Velsen-Zuid een
grote ravage aan. Er zat onder andere
een gat in de muur, diverse andere
goederen waren vernield en de televisie was verdwenen.
Het tweetal werd buiten op heterdaad betrapt en aangehouden door de
politie. Zij zijn verhoord.
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Horst aan de Maas in Beeld

Borstbeeld burgemeester
Everts Evertsoord
13/16

Het vernieuwde borstbeeld van burgemeester Willem Everts werd in
2004 onthuld door een kleinzoon en petekind van Everts. Het bronzen
beeld staat op het pleintje voor De Smelentos in Evertsoord en is
gemaakt door Margôt Widdershoven-Sijbers.
Voordat het bronzen beeld werd
onthuld, stond er een betonnen
borstbeeld van burgemeester Everts,
de stichter van Evertsoord. Dat was niet
helemaal gelijkend, volgens Piet Everts,
zoon van de burgemeester. “Maar beter
iets dan niets. Het belangrijkste toen
was dat de geschiedenis in ieder geval
in gedachten bleef”, aldus Piet Everts.

Grote stimulator
van de ontginning

Inwonersprotest tegen
komst CVI
Grubbenvorst
Vereniging Behoud de Parel uit
Grubbenvorst gaat samen met een
twintigtal inwoners uit het dorp
procederen tegen de komst van de
centrale zandverwerkingsinstallatie
(CVI). Zij hebben daarvoor een jurist
en advocaat in de arm genomen.
De CVI is gepland in het gebied
Raaieinde in Grubbenvorst. De
zandverwerkingsinstallatie is volgens
gemeente Horst aan de Maas nodig
om het materiaal te verwerken dat
vrijkomt bij het verbreden van de Maas.
Hiermee moet hoog water en overlast
zoals in 1993 en 1995 worden tegengegaan. Behoud de Parel is al langer
tegen de plannen voor de CVI. De vereniging is bang dat met de komst van
de verwerkingsinstallatie Grubbenvorst
helemaal wordt ingesloten.
Tot en met 11 juli kunnen er
zienswijzen ingediend worden tegen de
ontwerpen van het bestemmingsplan,
omgevingsvergunning, ontgrondingsvergunnig, watervergunning en de
ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder.

Lottums
echtpaar
gewond bij
aanvaring
Een echtpaar uit Lottum is
dinsdag 25 juni ernstig gewond
geraakt bij een aanvaring tussen een
drietal boten. Het ongeluk vond
plaats op een kanaal naast de Yn’e
Lijte bij het Friese Grou.
Bij de aanvaring waren twee
binnenvaartschepen en een plezierboot
betrokken. Het echtpaar van 64 jaar en
67 jaar sloeg door de aanvaring overboord. Alle hulpdiensten, politie, brandweer, ambulancedienst en helikopter,
waren ter plekke. De twee gewonden
zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun
toestand werd door de politie omschreven als stabiel maar kritiek.

Willem Everts was burgemeester
van Sevenum van 1923 tot 1958. Hij
wordt gezien als de grote stimulator
van de ontginning van de Sevenumse
Peel. De eerste boerderijen in het
buitengebied van Sevenum werden in
1939 gebouwd. Ook kwamen er paters,
die het rectoraat Evertsoord oprichtten
en besloten een klooster te bouwen.
Daarna werd ook een kerk in gebruik
genomen. “De paters en de bewoners
van Evertsoord hebben die samen
gebouwd. Inwoners stopten er hun
eigen geld in en als men tijd over had,
ging men met paard en kar in Tienray
stenen voor de kerk halen”, herinnert
Piet zich.
Op 15 mei 1959 werden de ontginningswerkzaamheden feestelijk afgesloten. Dit werd gezien als de officiële
start van het kerkdorp Evertsoord. “De
naam van het dorp is een eerbetoon
aan de stichter, dat vond ik toen
prachtig. Net als Wilhelminadorp of
Julianadorp, het is een kwestie van

Bescherm je ogen met
een trendy zonnebril
Geniet van de zon, maar zorg wel dat de hinderlijke reflecties
en schadelijke UV-straling niet in je ogen doordringen.
Bescherm je ogen dus met een trendy zonnebril!
Onze collectie zonnebrillen is groot en hierin
vind je de laatste modetrends. Ook voor
brildragers is er altijd een oplossing met veel
mogelijkheden in allerlei kleuren en soorten
zonneglazen. Ga je binnenkort op vakantie?
Wat dacht je van daglenzen?
Makkelijk te combineren met iedere trendy
zonnebril! Voor extra bescherming tegen
weerspiegelingen op de weg of op het water
kies je voor gepolariseerde zonneglazen.
Tips
Combineer kwaliteit met fashion op je neus.
Advies, de juiste oogzorg en deskundigheid
zijn onbetaalbaar! Neem daarvoor contact op
met Kruytzer Optiek en Optometrie,
(077) 3982661 of plan online een afspraak in
via www.kruytzeroptiek.nl.
Margo Kruytzer
gediplomeerd optometrist
bij Kruytzer Optiek en Optometrie

waardering van de bevolking. En
die naam blijft eeuwig bestaan”,
vindt Piet. “Mijn vader was een
bescheiden man, daarom kwam er
ook pas een beeld van hem na zijn
overlijden.”
In 2004 wilde gemeente
Sevenum “een fatsoenlijk beeld,
geen betonnen poppetje” ter nagedachtenis aan de stichter. Ze had
daar een Duitse kunstenaar voor
uitgezocht. “En toen zei ik tegen
hen: ‘Als mijn vader dat wist, sloeg
hij het meteen kapot.’ De oorlog
heeft ook bij hem altijd diep gezeten”, aldus Piet Everts. Uiteindelijk
werd gekozen voor een andere
kunstenares die op basis van foto’s
een goed lijkend bronzen beeld
zou maken. “Het enige probleem
was dat mijn vader overleden was
en de kunstenares hem niet echt
had gekend.” Toen ze aangaf er
niet helemaal uit te komen, riep
ze de hulp in van zoon Piet. “Dat
weten nog niet veel mensen, maar
ik ben toen een week lang elke
dag van 09.00 tot 12.00 uur voor
haar model gaan zitten. Zo kon ik
ook bijdragen”, zegt Piet. “En profil
lijk ik best wel op mijn vader. En
het beeld lijkt nu ook heel goed op
mijn vader.”
Samen met een bundeling
teksten is het oude borstbeeld in
2004 aan de voet van het huidige
beeld van stichter Willem Everts
begraven.
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vrijdag 28 juni DISQ
introductiedag Group

GRATIS
PROEFLESSEN

Voor een Beach Event hoef je niet aan het stand te zitten. Dit bewezen VC Athos ’70 en Sparta ’18 in samenwerking met de plaatselijke horeca in Sevenum tijdens het Zaerums Beach Event.

Iedereen is
welkom. U kunt
zich uitsluitend
telefonisch
aanmelden of
bij de receptie.

VOL = VOL
Venrayseweg 114 Horst aan de Maas
Tel. 077 - 398 35 53

Broodje
JOHO

1.95

geldig vanaf 28 juni t/m 3 juli

Openings-aanbieding

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

Tijdens het Beach Event werd het
Raadhuisplein omgetoverd tot een
strand. Op zaterdag 22 juni stond het
event in het teken van beachvolleybal. Het beachvolleybaltoernooi werd
georganiseerd voor jong en oud. ’s
Ochtends kon de jeugd tussen 6 en
15 jaar zich uitleven, in de middag
werd het stokje overgedragen aan de
volwassenen. Omdat er niet voldoende
aanmeldingen voor het beachvoetbal
waren, werd dit op zondag afgeblazen.
Het Zearums Beach Event werd voor
de tweede keer georganiseerd in het
centrum van Sevenum, vertelde Pepijn
van Essen namens de wedstrijdleiding
op zaterdag. “Er spelen vandaag 31
volwassenteams en 11 jeugdteams.”

Als je aan spelers vroeg waarom
ze meedoen is het meest gehoorde
antwoord “voor de lol.”

Volleybal is een virus,
het zit in je bloed
Er was wel sprake van concurrentie,
maar het ging vooral om het plezier.
Marieke Hermans speelde bij de recreanten. Marieke en haar team speelden
ook gewoon voor de lol, maar toch
gingen ze wel voor de eerste prijs. Ton
Kuypers speelde vandaag ook mee. Hij
werd door vrienden gevraagd om mee
te spelen. “Volleybal is een virus, het
zit in je bloed”, volgens Ton. Lange tijd
heeft hij bij Hovoc in Horst gespeeld,

maar moest hier noodgedwongen mee
stoppen. Hij is graag bij een beachvolleybaltoernooi als dit. Hij speelde
met een gemixt team, volgens hem is
dit dan ook de kracht van hun team.
“Vrouwen zijn goed in rally’s spelen, bij
mannen zijn de rally’s korter en wordt
er wat harder gevolleyd”, aldus Ton.
De teams waren de hele middag
in de weer met beachvolleyballen, het
kijken naar en het fluiten van wedstrijden. Het weer werkte niet op alle
momenten mee, maar het was beter
dan vorig jaar. Een middag lang werd er
gebeachvolleybald en als afsluiter was
er een barbecue georganiseerd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

www.haardstede.nl

a.s. zondag 30 jun7i.00 uur
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ZOMERUITVERKOOP
BIJ MARIËTTE MODE
Het is nu wel héél voordelig winkelen
op de dames- en herenafdeling!

We geven kortingen tot wel

50%

op de schoenencollectie!

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

LEKKER

Opening speelplein Hegelsom
Het nieuwe speel- en leerplein van basisschool Onder De Linde in Hegelsom is zondagmiddag 22 juni
om 15.00 uur feestelijk geopend. Na de opening konden kinderen op het plein spelen en meedoen aan
een ballonnenwedstrijd.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de warme blijken
van medeleven na het overlijden van

Jo Hermans
Het was voor ons een grote steun en troost.
Tevens een bijzonder woord van dank aan fanfare Concordia
Meterik voor de prachtige muziek en de mooie woorden van
Marieke van zorgboerderij Wienes tijdens de uitvaartdienst.
Tonie Hermans-Keijsers
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Horst, juni 2013
De zeswekendienst is op Jo zijn verjaardag, zaterdag 13 juli 2013
om 19.00 uur in de kerk van St. Jan Evangelist te Meterik.

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties
die we hebben ontvangen in de vorm van
kaarten, bloemen, enz. die ons 60-jarig huwelijk

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

Wij

Luc Heijnen
&
Séverine
Geraedts
gaan trouwen
op vrijdag 5 juli 2013.
Om 11.00 uur geven wij
elkaar het ja-woord in het
gemeentehuis in Horst.
Om 13.30 uur trouwen wij
in de kerk van Kessel.
Wij houden receptie
van 19.00 tot 20.30 uur
in het Parkhotel te Horst.

Op 5 juli 2013 gaan wij

Erik Schuurmans &
Irma Crooymans
trouwen!
Om 13.30 uur geven wij elkaar
het ja-woord in de Witte Hoeve,
Gasstraat 5 te Venray.

Sef en Diet Theeuwen-Vullings
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
www.schuifwanden.nl
Topkwaliteit in maatwerk schuifdeurkasten geleverd en evt. gemonteerd voor
een prima prijs. Stel jouw unieke kast
zelf samen en bestel eenvoudig en snel
op www.schuifwanden.nl!
Te huur opslag- en werkruimte,
locatie: Melderslo. Afmetingen:
2 x 170 m2, heftruck en chauffeur
aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.
Te koop pioenrozen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te koop kersen, frambozen, rabarber,
komkommers, peulen, tuinbonen
enz. Thijs Huys, Langstraat 64, HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.
www.maria-hoeveamerica.nl
Bij ons kunt u terecht voor:
boerengolf, klootschieten, workshops
en kinderfeestjes. Voor meer info:
077 464 12 16.
Te huur caravanstalling.
Tel. 077 398 32 95.

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

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Vakantie-cursus: rekenen VO.
Ook in de zomervakantie is er een
rekenvaardigheidscursus bij Reach Up!
Bedoeld voor leerlingen in het VO die
moeite hebben met rekenen.
Voor info: e-mail: info@reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl

Caravanstalling Kronenberg.
Computerproblemen? Ervaren
Wij bieden een servicegerichte stalling
Wij
trouwen
om
11.30
uur
voor
de
wet
in
het Parkhotel,
2 in Horst.
specialist
lost ze Tienrayseweg
snel en betaalbaar
voor uw caravan, camper, boottrailer,
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
aanhangwagen of oldtimer. Zie voor
internet,
beveiliging.
voorwaarden,
openingstijden
en tarieDe kerkelijke
inzegening
is om 13.15
uurvirusverwijdering,
in de H.H. Fabianus
en
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
ven www.caravanstallingkronenberg.nl
Sebastianus kerk in Sevenum.
of bel 06 25 22 24 76.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen. Meterikseweg
Lezing: De Invloed van je Gedachten
119 Horst. 077 398 91 39
en Emoties op je Gezondheid, Relaties
en Werk. In Horst, op woensdag 19 juni www.atelierverheijen.nl
en 10 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Te huur: werk/opslagruimte
Contact: 06 81 95 08 97.
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Hortensia Aanbieding!
Div. srt. 3 voor € 10,00, 10 voor €27,50
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Buddleja, bodembedekkers,
div. heesters (op stam).
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08/077 465 32 83.
Gevonden trouwring. Wie weet wie
er getrouwd is op 07-08-1954?
Tel. 06 14 00 59 84.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

^

Wij gaan trouwen...
28 juni 2013

terras

z alencent rum

www.delestegeulde.nl

Bas van Leeuwen &
Moniek van den Munckhof

Piet Parkiet Vogelkooien.
Te koop mooie, degelijke vogelkooien
en kamervolieres. Prijzen van 29.90.
Ook alle accessoires, en natuurlijk jonge
handtamme grasparkieten. Kijk op de
website www.pp-dierenverblijven.nl
of bel 06 36 02 05 62.
Ontdek America, 25 km per fiets in
4 etappes. Koffie met gebak, boerengolf, lunch, koeien kijken. Voor meer
info: 077 464 16 81.
Uitverkoop perkplanten.
Nu 50% korting a.s vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
H. Cox Molengatweg 4 Horst,
tel. 077 398 29 22.

Pasfoto’s direct klaar!
‘s Maandags t/m zondags, ‘s middags
en ‘s avonds van 13-21 uur. Parkeren
voor de deur. Voor officiële pasfoto’s,
maar ook voor profielfoto’s voor
o.a. facebook e.d. Ster Videotheek,
Venloseweg 2 Horst.
Ateliers Valise en De Stal.
Creatieve workshop schilderen,
seizoensbloemstuk maken of bamboebouwen. Groepen van 6 tot 40 personen. Kosten vanaf € 12.50 tot € 27.50.
Elk dagdeel mogelijk. Info www.valise.
nl en www.atelier-destal.nl
Praktijk Constance in Horst.
Voeten in vorm, jij in vorm!
Info: www.bijconstance.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Totale leegverkoop!!!
Deze week: minimaal 50% korting
op alles!!! Alles moet weg: broeken,
shirts, horloges, crazy lenzen, piercings,
ringen, oorbellen en nog veel meer.
Dit is je kans!!! Boutique M.,
Herstraat 44c horst.

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Crist Coppens
Heerlijke rauwe ham 150 gram halen
100 gram betalen

Rolluikband vervangen
cafÉ

Je bent van harte welkom op onze receptie
van 18.30 tot 20.00 uur in Partycentrum
“De Turfhoeve”, Middenpeelweg 1 in
Sevenum

Hulp nodig bij solliciteren?
Maak dan een afspraak bij Reach Up
en we brengen samen je kwaliteiten en
valkuilen middels coachingsgesprekken
in kaart. Voor meer informatie:
info@reachup.nl Tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl

VLEESWARENKOOPJE

en restauratie

F

De kerkelijke inzegening is om 13.15 uur
in de H.H. Fabianus en Sebastianus kerk
in Sevenum

Te koop kleine pakjes hooi à € 2,50
Fam. van de Munckhof
America Tel. 077 464 18 13

geldig tot en met zaterdag 29 juni 2013

Grafmonumenten
F

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

Hier is tevens onze receptie
van 18.30 uur tot 20.00 uur.

onvergetelijk hebben gemaakt.
Het was geweldig!

Kinderdagverblijf

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

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Lekker sudderen 4 stooflapjes € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

Inge’s
Hairstyling
Uw kapster aan huis met
jarenlange ervaring

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

ustus

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

www.theoarts.com

In juli en aug

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

10% korting
Tel. 06 53 85 69 50
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’Ik loop met een smile
de school binnen’
“Er is een werkgroep huisvesting
opgericht en daarnaast hebben we
regelmatig informatieavonden voor de
ouders en buurtbewoners gehouden.
En ook de leerlingen hebben we naar
hun mening gevraagd. Opvallend is
dat zij aangaven graag een rustige
omgeving te willen waar ze ongestoord
kunnen werken.” Wat er straks met

de locatie aan de Schoolstraat gaat
gebeuren, is nog niet bekend. “Die
komt in handen van gemeente Horst
aan de Maas, zij beslist wat er mee
wordt gedaan.”
De gefuseerde basisschool kreeg
de naam De Kameleon. De nieuwe
school krijgt straks beplating die van
kleur verandert in het licht, zoals een

echte kameleon dus. “Ik ben echt
superenthousiast over dit gebouw. In
augustus 2014 stop ik met werken, dus
dit project is voor mij heel speciaal.
Ik merk ook dat iedereen er aan toe is
om te gaan verhuizen, de ruimte hier is
veel te beperkt. Als ik nu al de nieuwe
school binnen loop, krijg ik meteen
smile op mijn gezicht.”

Gemeente evalueert Powerman

‘In 2014 meer impact voor
iedereen’
Gemeente Horst aan de Maas en stichting Powerman Horst evalueerden vorige week het Powermanweekend
dat half april gehouden werd. “In de evaluatie werd eigenlijk vooral gepraat over de ambitie voor volgende jaren”,
zegt wethouder Paul Driessen tevreden. Ook de Horster horeca was volgens de wethouder positief. “Volgend jaar
willen we de zaterdag nog meer uitbouwen.”

Spelen in de modder
Kinderen van kindcentrum De Paddestoel in Griendtsveen,
onderdeel van kinderopvang ’t Nest, konden zich dinsdagmiddag
uitleven in de modder. In het kader van de Nationale ModderDag
brachten de kinderen een bezoek aan het Toon Kortooms Park.
Veldwerk Nederland organiseerde deze eerste modderdag in
Nederland. In onder andere Australië, Denemarken, de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië wordt al langer deze dag gevierd. Doel
is om de kinderen te laten zien hoe leuk het is om buiten te spelen.

“Powerman 2013 was verbeterd ten
opzichte van 2012, maar het kan altijd
beter”, vindt wethouder Paul Driessen.
“Dit jaar hebben we bij wijze van proef
een officiële aftrap gedaan met een
vlaggenparade. Allerlei prominenten
waren aanwezig en deelnemers uit 26
landen deden mee. Dat is in verhouding
met andere toernooien heel veel.”
Toch wil de organisatie de opening
op zaterdag volgend jaar nog uitbouwen. Ook de horeca in Horst-centrum
heeft aangegeven meer te willen voor
de zaterdag. In 2012 bleef de grote
toestroom van publiek uit. Over de
opkomst in 2013 is de wethouder wel
tevreden. “De publieksbetrokkenheid
is sterk verbeterd, alhoewel het een
groeiproces is na de herstart in 2012.”
De uitdaging voor komend jaar is
om mensen langer in het centrum te
houden. “We willen dat het evenement
meer impact voor iedereen heeft.” Ook
wil men het publiek langs de route

Tuin bestraten?

Bezoek eerst onze
showroom en showtuin voor
meer dan 1500 m2 aan inspiratie

meer verdelen. “Dat het in het centrum
het drukst is, is inherent aan het evenement. Maar we willen meer leven
in de kernen krijgen, door bijvoorbeeld
optredens van joekskapellen. We willen
energie stoppen in het ontwikkelen van
activiteiten in de kernen en de rand.”
Om meer publieksaandacht te
bewerkstelligen, komt er komend jaar
nog meer nadruk op de breedtesport.
De gemeente wil ook het middelbaar
onderwijs betrekken en nog meer jongeren activeren tot sporten. Powerkids,
dat dit jaar voor het eerst werd georganiseerd, verzorgde voor zo’n zevenhonderd kinderen clinics. “Ruim tweehonderd kinderen namen deel dit jaar en
dat trekt weer veel publiek. Dat beviel
heel goed”, aldus de wethouder.
De meeste klachten die de
gemeente over de editie van 2013
kreeg, hadden te maken met wegafsluitingen en de planning van het evenement. “We ontkennen niet dat som-

mige mensen last hebben, daar doen
we alles aan. Maar zonder een beetje
overlast kun je niks organiseren.”
Toch zijn er verbeterpunten, volgens
de wethouder. “We willen volgend
jaar het circuit eerder en duidelijker
bekendmaken. In 2013 hadden we al
meer verkeersregelaars en vrijwilligers,
maar we willen hen in 2014 ook beter
instrueren, zodat zij bijvoorbeeld ook
een alternatieve route kunnen bieden
aan mensen die ergens vastlopen. Ook
bewegwijzering is nog een puntje van
aandacht.”
In 2014 wordt het Powermanweekend waarschijnlijk niet gelijktijdig
met andere evenementen, zoals de
menwedstrijden, gehouden. “Maar
Horst aan de Maas heeft een volle evenementenkalender. Een beetje overlap
kan altijd.” Al met al is de wethouder
tevreden. “2013 was succesvol genoeg
om vertrouwen te hebben voor de
komende edities.”

Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

Beleef een

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20

super dagje uit
in ons binnenzwembad
en/of mini-haven!
www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77
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Tweede fase verbouwing klaar

Nieuwe aspergemuseum
De Locht geopend
Het nieuwe aspergemuseum van Museum de Locht in Melderslo is vrijdag officieel geopend. Daarmee is de
tweede fase van de grote verbouwing van het museum afgerond.

Vier generaties
Een select gezelschap, waaronder
sponsoren, de architect, de aannemer
en vrijwilligers van het museum
zagen hoe burgemeester Kees van

Rooij en Spargelprinzessin Simone I
uit het Duitse Walbeck de opening van
het aspergemuseum verrichten door
een beeld van Johannes de Doper te

onthullen. Daarna kon men een kijkje
nemen in het museum.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallohorstaandemaas.nl

Het is de tweede keer dat in het gezin Lenssen vier generaties
voorkomen. Was het de vorige keer de beurt aan de mannen, nu
vormen overgrootoma Nel Thielen-van Ooyen (76) en oma Anny
Lenssen-Thielen (53) uit Melderslo, met moeder Linda Lenssen (27)
en baby Nina uit Swolgen vier generaties. Nina is geboren op 7 juni.
“Echt uniek”, zegt oma Anny. “We zijn supertrots op onze aanwinst.”

Cursus: Beginnen met hardlopen!
Na het grote succes van de eerdere cursussen start het
LoopCentrum in de zomer weer met een nieuwe cursus
beginnen met hardlopen. Deze trainingen zijn
bedoeld voor mensen die voor het eerst willen gaan
hardlopen of weer opnieuw willen beginnen met
hardlopen. In deze 12 weken durende cursus wordt er
rustig opgebouwd en is dus ook voor iedereen
geschikt. U traint 2 keer thuis (u ontvangt hiervoor
een trainingsschema) en 1 keer onder begeleiding van
een gediplomeerde hardlooptrainer. Tijdens deze
trainingen is er specifieke aandacht voor loopscholing, rompstabiliteit en looptechniek. Mocht u tijdens
deze periode op vakantie gaan is dit geen probleem;
u krijgt een trainingsschema voor deze periode mee.

Een leerzame cursus voor de
beginnende hardloper
- Start cursus: 29 juni of 3 juli 2013
- Duur: 12 weken
Zaterdagen van 29 juni tot 14 september 2013
Woensdagen van 3 juli tot 18 september 2013
- Aanvang trainingen: 9:00 uur
- Kosten: € 69,95
- Maximale groepsgrootte: 15-20 personen. (vol=vol)
- Meer informatie krijgt u tijdens de informatieochtend
op 29 juni om 8:30 uur

Aanmelden kan via onze website: www.hetloopcentrum.nl/clinics
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Koen Koster derde op NK
Door: Mark van Enckevort, HZPC
In Utrecht werden afgelopen weekend de Nederlandse Junioren Kampioenschappen lange baan gezwommen.
Zwemvereniging HZPC uit Horst werd vertegenwoordigd door Imke van den Hoef en Koen Koster.
Ongetwijfeld het hoogtepunt
van dit weekend was de door Koen
gezwommen 200 meter schoolslag. Hij
zwom een nieuw persoonlijk record
van 2.41,69. In de laatste serie werd er
ontzettend hard gezwommen. Het zag
er na 150 meter niet naar uit dat Koen
het ging halen. Maar Koens laatste 50
meter was zo sterk dat hij als derde het
podium mocht beklimmen. Imke begon
zaterdagochtend met de 100 meter
rugcrawl. Ze sloot deze afstand af met
een 28e plaats. ‘s Middags stonden
de 200 meter vrije slag en 200 meter
wisselslag op het programma. Op de
200 meter wisselslag zwom ze net

boven haar eigen persoonlijke record en
eindigde ze op een 22e plaats. Tijdens
de wisselslag ging ze voortvarend van
start en nam ze het initiatief. Uiteindelijk
zwom ze één seconde boven haar beste
tijd en eindigde ze op een 31e plaats.
Zondagmiddag zwom ze een sterke 100
meter vrije slag. In de einduitslag stond
ze ditmaal op een 13e plaats, een persoonlijk record. Koen zwom zondagmiddag de 400 meter wisselslag. Vol vertrouwen ging hij van start. In een mooi
opgebouwde race nam hij na 200 meter
de leiding in de één na laatste serie. Dit
resulteerde in een nieuw persoonlijk
record van 5.16,46, maar liefst 13 secon-

den van zijn oude tijd. Deze race bracht
hem tot een vijfde plaats. Verder
eindigde Koen op de 100 meter vrije
slag als achttiende in een mooie tijd van
1.00,65. Op de 100 meter rugcrawl werd
hij twaalfde en zesde op de 200 meter
wisselslag. Voor Imke was dit een zwaar
weekend na het schoolkamp. Daarom
is het des te lovenswaardiger dat ze
toch heeft deelgenomen en boden de
races ook perspectief voor het nieuwe
seizoen. Voor Koen was dit een toernooi
van de terugkeer. Na een half seizoen
uit de running te zijn geweest met een
schouderblessure is hij ijzersterk terug
gekomen.

Nieuwe beachvolleylocatie

Recordaantal deelnemende teams
Het beachvolleybaltoernooi van volleybalvereniging Set Up op de nieuwe permanente locatie bij camping
‘t Karrewiel in Meerlo trok dit jaar een recordaantal teams. Aan het toernooi, dat over drie dagen verdeeld werd,
deden ruim 140 teams mee.
Ook over de publieke belangstelling was de organisatie tevreden.
Voorzitter Marcel de Groot en eigenaar
Jan Willem Sibering van ‘t Karrewiel
kijken tevreden terug op dit toernooi

en de eerste samenwerking. Ruim honderd vrijwilligers zijn tijdens de toernooidagen in de weer geweest om alles
goed te laten verlopen als scheidsrechters en coaches voor de jeugdteams.

Het beachvolleybaltoernooi startte
met een open toernooi met 44 teams,
gevolgd door een bedrijventoernooi
met 44 teams. Voor het jeugdtoernooi
schreven zich zelfs zestig teams in.

Ik doe mijn
boodschappen
online

Turnkampioenschappen
Sporthal De Stapakker in Sevenum was zaterdag 22 juni het
decor van de clubkampioenschappen van turnvereniging Hosema.
Zo’n 140 turners en turnsters streden om de titels. De balk, brug,
lange mat en sprong maakten deel uit van het vaste wedstrijd
programma.
Een professionele jury en telcommissie hielden de scores bij. De
turnvereniging genoot veel belangstelling. Bij de oefeningen werden
de kinderen begeleid door verschillende jeugdige trainers. Onder de
deelnemers was de spanning om te snijden. De dag werd afgesloten
met de wedstrijden van de selectie. Voorzitter van Hosema, Ton Huijs
mocht de prijzen uitreiken. “Het is altijd weer even spannend. Er is
natuurlijk toch wat concurrentie tussen de turners uit Horst en
Sevenum”, lacht hij. In totaal wonnen acht turners een gouden
medaille. Zowel Horst als Sevenum viel in de prijzen.
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€ 1975.

zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Cursussen en
Workshops
Wilt U de komende herfst of winter
creatief bezig zijn, kies dan uit een
van de cursussen of workshops van
Museum de Kantfabriek.
Een greep uit het aanbod:
weven, vilten, quilten, patchwork,
borduren, kantklossen, frivolité, naailes,
zeefdrukken, stempelen op textiel,
sieraden, hoeden of een lappen pop
maken.
Kom voor demo’s op de cursusmarkt
op zaterdag 24 augustus.

Bestel online en haal af
ahhorst.nl
Steenstraat 11 Horst

Voor meer info en inschrijving:
www.museumdekantfabriek.nl
of haal het cursusboekje bij de balie van
Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8,
Horst. Tel. 077 - 398 16 50

www.museumdekantfabriek.nl
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Ut Patronaat opent deuren
Lunchroom Ut Patronaat opent op vrijdag 28 juni haar deuren. De lunchroom komt op de plek van het voormalig
Plastic Punt bij supermarkt Plus in Horst. Met dit Pluscafé wil Wil Lucassen een kroon zetten op het 100-jarig
bestaan van het bedrijf in 2013.

Wie binnenstapt in de lunchroom
kan niet om een grote zwart-witfoto
van het patronaat in Horst in vroegere
tijden heen. Het gebouw dat vroeger
op de plek van de supermarkt stond,
wordt nu geëerd met een prominente
plek in de lunchroom. Ook de naam
herinnert aan de vroegere locatie. “Die

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
7 JULI

hebben we gekozen, ook omdat het
pand gelegen is aan de gelijknamige
straat”, aldus Lucassen.
Midden in de eetgelegenheid prijkt
een grote tafel. “Die is tweedehands
en komt van een woonwagenkamp
in Utrecht. Oorspronkelijk heeft deze
in een Ierse kroeg gestaan”, lacht Wil

HALLO komt naar
je toe deze zomer!
zomertoer ‘13

VAN 09.00 - 17.00 UUR

• keigezellig evenement
voor jong en oud
• oude en gebruikte spullen
• GRATIS diverse attracties
• live muziek

Entree € 3,00

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Lucassen.
Het idee ontstond toen Lucassen bij
een collega in Landgraaf ijsmachines,
een snackmuur en koffieautomaat zag
staan. “Ik vond het een leuk idee om
hapjes en drankjes te verkopen en
ging denken hoe we het hier konden
inpassen. Wij hebben natuurlijk de

bakkerij dus dan is het een logische
stap om daar iets mee te zoeken.” De
lunchroom wordt volgens hem een
plek om even rustig te genieten en bij
te komen van het winkelen of om snel
even iets lekkers mee te nemen. “Dat
is de gedachte achter dit concept: voor
iedereen valt er wel iets te genieten.
Vandaar dat er is gekozen voor een
compacte menukeuze. Niet te veel
poespas.”
“Tussen 08.00 en 11.00 uur
serveren we twee soorten ontbijt”,
vertelt medewerkster Hennie Verdellen.
“En de hele dag zijn broodjes, koffie,
jus, smoothies en snacks verkrijgbaar.
Met de snacks proberen we ons echt
op de jeugd te richten.” “We hebben
geprobeerd om de versbeleving van de
bakkerij te vertalen in de lunchroom”,
zegt Lucassen. Vanuit Ut Patronaat kun
je rechtstreeks de bakkerij in kijken en
zien hoe de broodjes en vlaai uit de
oven komen. Het was volgens Lucassen
even zoeken naar een manier om
de dagelijkse gang van zaken in de
bakkerij niet te verstoren en toch een
goed draaiende lunchroom op poten te
zetten. “Dat was een hele puzzel, maar
we zijn erg trots op het resultaat.”
Donderdag wordt er nog proefgedraaid in de lunchroom. Personeel
en bekenden komen dan ontbijten en
lunchen, zodat alles getest kan worden.
Vrijdag, zaterdag én zondag is de lunchroom gewoon geopend.

zomertoer ‘13

In een toer door alle kernen van Horst aan de Maas zoeken onze
verslaggevers grote en kleine onderwerpen waar we in ons nieuwsblad
aandacht aan kunnen schenken. Heeft u belangrijk nieuws of inspiratie
voor een mooi achtergrondverhaal of portret? Ook u kunt met onze
verslaggevers spreken over alle onderwerpen die u belangrijk vindt.
Kom ook en praat mee!
14.00 – 16.00 uur • Plein bij de kerk

Donderdag 4 juli Kronenberg
Maandag
Tienray
Dinsdag8 2julijuli

Swolgen

14.00 – 16.00 uur • Speeltuin Pastoor Maessenstraat

14.00 – 16.00 uur
Plein bij de kerk

Starters
in de regio
Denzz Workshops
Bedrijf
Eigenaar
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Denzz Workshops
Annemarie Vervoort
Meerlo
06 22 24 31 39
info@
denzz-workshops.nl
denzz-workshops.nl
Sport & Recreatie
December 2012

Activiteiten
Denzz Workshops verzorgt
paaldans- en burlesque
workshops en arrangementen
voor vrijgezellenfeesten,
verjaardagsfeesten,
vriendinnendagen, teamuitjes
of gewoon een gezellige
middag of avond met de
meiden onder elkaar.
Daarnaast verzorgt Denzz
Workshops paaldanscursussen.
Paaldansen is een
superworkout voor het hele
lichaam. Alle spiergroepen
komen aan bod en dat op een
leuke en uitdagende manier.
Cursisten leren iedere les weer
nieuwe spectaculaire draaien of
moves aan de paal en
verleggen hun grenzen.
Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan het sierlijk en
gracieus bewegen om en aan
de paal. Paaldansen is een
combinatie van kracht,
uithoudingsvermogen en
flexibiliteit die er voor zorgt dat
men al snel sterker en
flexibeler wordt.
Doelgroep
De paaldansworkshops en
-lessen zijn voor iedereen
toegankelijk vanaf 15 jaar; man
of vrouw, dik of dun en van
jong tot oud.
Burlesque staat voor
vrouwelijk en sensueel en gaat
over vrouw zijn en je vrouw
voelen ongeacht je leeftijd of
figuur. De burlesque workshops
zijn dan ook gericht op vrouwen
vanaf 18 jaar.
Onderscheidend vermogen
Sportief maar ook
glamourous. Uitdagend en met
een flinke dosis humor. Gezellig
maar ook spectaculair.
Workshops met stijl! De lessen
en workshops worden verzorgd
door ervaren instructrices.
Sporten was nog nooit zo leuk!

Donderdag 4 juli
Kronenberg
Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

14.00 – 16.00 uur
Plein bij de kerk
In een toer door alle kernen van Horst aan de Maas zoeken onze verslaggevers grote en kleine
onderwerpen waar we in ons nieuwsblad aandacht aan kunnen schenken. Heeft u belangrijk
nieuws of inspiratie voor een mooi achtergrondverhaal of portret? Ook u kunt met onze
verslaggevers spreken over alle onderwerpen die u belangrijk vindt. Kom ook en praat mee!

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

Hondenweekend
‘Onbeperkte mogelijkheden
grafmonumenten en natuursteen’ bij Faunaland van
Grootel
Spit Natuursteen heeft een vernieuwde toonzaal in Venlo op de Van Coehoornstraat 14, met ruimere openingstijden waar ruim 120 compleet opgestelde grafmonumenten staan. “Een grafmonument of een urnmonument,
een tafel of een bank, een keukenblad of een vensterbank: de mogelijkheden van natuursteen zijn divers”, zegt
filiaalhouder Loek van der Hoeven.

Dierenspeciaalzaak Faunaland van Grootel in Horst heeft zaterdag
29 juni hondencoach Arvid van Putten op bezoek. Vanaf 13.00 uur kan
iedereen met vragen over het gedrag van zijn hond in de winkel terecht.
In veel gevallen is het lastig het
gedrag van een hond te begrijpen.
Het verkeerd begrijpen van een
hond kan in sommige gevallen problemen opleveren. Het komt soms
voor dat honden hierdoor ongewenst
gedrag vertonen. Jaarlijks lost Arvid

honderden gedragsproblemen bij
honden op. Ook zondag 30 juni organiseert de dierenwinkel tussen 13.00
en 16.00 uur diverse activiteiten
tijdens dit hondenweekend, zoals
demonstraties en cursussen gegeven
door hondenschool Waki.

Bonte markt en workshops

Nepaldag
Walk For Nepal
“Klanten komen hier bijvoorbeeld voor een standaard
grafmonument, maar weten vaak niet dat je deze kunt
verpersoonlijken. Is de steen mooi, maar iets te rond? Is
de hoogte prima, maar te breed? Ik zorg dat het minder
rond en smaller wordt. Eigen ontwerp? Geen probleem.
Samen realiseren wij het”, legt Van der Hoeven uit.
Bij de juiste keuze van een grafmonument speelt
volgens Van der Hoeven emotie een belangrijke rol. “Een
tijd geleden ontving ik de kinderen van een overleden
echtpaar, die altijd op een boerderij in de buurt van Horst
hadden gewoond. Elke zondagochtend om klokslag elf
uur wachtten zij op een bankje voor de boerderij hun
kinderen en kleinkinderen op. Weer of geen weer, opa
en oma zaten daar. Ik heb gevraagd of hier een foto van
was. Deze heb ik laten bewerken en op een mooie zwarte
steen laten aanbrengen. Toen de kinderen het resultaat
zagen, werd het stil en even later kwamen de zakdoeken

tevoorschijn. Daar doe je het voor”, zegt Van der Hoeven.
Van der Hoeven denkt met zijn klanten mee bij
hun aankoop en adviseert daarbij vakkundig. Spit
Grafmonumenten en Natuursteen heeft twee vestigingen:
in Heijen en in Venlo. “We hebben een eigen werkplaats
en gezamenlijk meer dan 450 grafmonumenten
op voorraad. Iedere showroom heeft ongeveer 120
monumenten compleet opgesteld staan. Samen zoeken
we de meest passende en mooiste oplossing, zelfs in de
avonduren.”

Heijen Heesweg 37, Tel: 0485 51 23 67
Venlo Van Coehoornstraat 14, Tel: 077 320 00 88
www.spitnatuursteen.nl

Kaldenbroeck, huys voor Puur Leven organiseert op zondag 7 juli van
10.30 tot 17.00 uur haar jaarlijkse Nepaldag ter ondersteuning van het
eigen healthproject Javea, voor 15.000 bergbewoners in het straatarme
Oost-Nepal.
De dag start met drie wandelroutes onder de naam Walk for Nepal.
De routes lopen door natuurgebied
Kaldenbroek. Om 09.00 uur start de
10-kilometerroute, om 11.00 uur die
van zes kilometer en om 14.30 uur
die van 4,5 kilometer. Deze is ook
geschikt voor scootmobiel.
Verder start om 10.30 uur een
bonte markt met Nepalese omslagdoeken, pashmina’s, handgeschept
papier en bonte mala’s. Daarnaast
is er een shop met merkkleding en
accessoires, leren tassen, tassen en
sieraden van kurk, kruidenplanten,

keramiek, boeken, cd’s, curiosa en
antieke flesjes. Ad Kuik geeft klankschaal-presentaties en Prachi Mahajan
geeft authentieke henna painting presentaties voor de handen. De keuken
is die dag in handen van kok en projectleider Jack Sharma uit Nepal, die
samen met Guido Vriens zorgt voor
Nepalese gerechten. Daarnaast zijn
er demonstraties Ayurveda-massage
en boomschilderen en kan men zich
informeren over de mogelijkheid van
kleinschalige Nepalreizen deze winter.
De gehele opbrengst van de
Nepaldag is voor Javea-Nepal.

Wij verkopen
heerlijke asperges
van eigen kwekerij!
0ok geschild en verpakt.

zaterdag 29 juni laatste dag
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SHOWROOM MODELLEN
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

13.00 - 17.30 uur
09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
09.00 - 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl
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Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Vive la France

De Tour de France start op 29 juni in Porto-Vecchio op Corsica. In drie weken tijd
worden bergen, dalen, steden en pittoreske Franse dorpjes aangedaan en zullen
miljoenen mensen aan de buis gekluisterd het wereldberoemde fietsfestijn volgen.
Om al helemaal in de stemming te komen heeft HALLO Horst aan de Maas al wat Frans is
in Horst aan de Maas en omstreken verzameld. Want met een Frans stokbrood op tafel,
een goed glas wijn of een Franse auto voor de deur, komt het Tour de France-gevoel al
snel dichterbij. Wie zelf het fietsvirus te pakken heeft, kent ook de regionale fietsenspecialisten en weet alle bijbehorende spulletjes zoals de sportbrillen en wielrenoutfits
te vinden. Lees er in deze special alles over… Vive la France!

Verstand van fietsen

Franse bakkersproducten
Wist u dat de echte bakkers Derix en Gommans
authentieke Franse producten hebben?
Wat dacht u van 100 procent desem stokbrood of
echte Franse croissants van 100 procent roomboter,
elke nacht vers voor u gebakken.

Dekkers Tweewielers uit Wanssum staat bekend als elektrofietsspecialist van de regio,
maar Dekkers heeft nog meer te bieden. De laatste jaren zijn ze flink gegroeid in het
sportieve segment. De fanatieke mountainbiker en racefietser komen ook volledig
aan hun trekken bij Dekkers. Ze bieden verschillende merken aan, waaronder Trek,
Focus, Raleigh, Merida, Scapin en Olympia. Scapin en Olympia zijn de exclusievere
merken. Deze mooie Italiaanse fietsen zijn helemaal naar wens op te bouwen.
Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende kleuren en versnellingen.
Daarnaast wordt elke fiets volledig met een modern systeem aangemeten om
de fiets perfect af te stellen op de gebruiker. Ook hebben ze speciaal
aangemeten race- en atb-zadels
in het assortiment, waardoor u
geen last meer heeft van
zadelpijn. U kunt altijd
binnenlopen in
Wanssum of een
afspraak maken
voor vrijblijvend
advies.

Bakkerij Gommans Sevenum
www.versbrood.nl
OLYMPIA - LOGO BANNER

Y.S. PAINT COLOURS

date: 06/10/2010
©2010 FSA

Bakkerij Derix
Kerkstraat 14 Horst 077 398 10 85
derix.echtebakker.nl

Postbaan 14, Wanssum 0478-532166
www.dekkerstweewielers.nl

Schitterende
sportzonnebrillen
Swisseye sportzonnebrillen
bieden een optimale
bescherming tegen zon en
wind, hebben een prachtig
design, zijn licht in gewicht
én leverbaar, indien nodig,
in uw brilsterkte.

Eigen wijnadviseurs bij PLUS Lucassen
PLUS Lucassen in Horst heeft sinds 5 juni wijnadviseurs
op de winkelvloer. Medewerkers Patrick Manders, Rik
Jenniskens en Peter Lucassen helpen klanten met al
hun wijnvragen. PLUS wijnadviseurs zijn te
herkennen aan hun naambadge.
Het kiezen van wijn in de supermarkt blijft
voor veel consumenten lastig. PLUS hielp
haar klanten hier al eerder bij met
een touchscreen, wijninformatiekaartjes en externe wijnexperts.
Nu is er elke dag een PLUS
wijnadviseur in de winkel.
Patrick: “Ik kan de klanten
nu uitstekend adviseren
en iets extra’s vertellen
over onze wijnen.”
Met de opleiding is PLUS
de eerste supermarktketen die eigen
personeel opleidt tot
wijnadviseur.

Patronaat 13C Horst 077-3961390
www.plushorst.nl

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Citroën schildert verder met C4 Picasso

Citroën Vakantiecheck

Nu in de showroom bij Automobielbedrijf Van de Weem in Venray: de nieuwe Citroën C4
Picasso. Vanaf deze zomer schildert Citroën verder met de Picasso-reeks door de nieuwe
Citroën C4 Picasso te introduceren.
De nieuwe C4 Picasso is vanaf nu te bewonderen in de showroom bij Automobielbedrijf
Van de Weem in Venray. De nieuwe C4 Picasso is leverbaar in vijf uitrustingsniveaus, waaronder een Business-uitvoering. Zes motorisaties zorgen voor een compleet aanbod van
deze nieuwe MPV. De C4 Picasso is eveneens verkrijgbaar met een van de bijtellingsvriendelijke dieselmotoren. De vanaf-prijs van de Citroën C4 Picasso bedraagt 25.790 euro,
inclusief btw en bpm.

Voordat we op vakantie gaan, denken we aan van alles: aan de verwarming, het
gas, eten voor onderweg… Maar waar niemand op zit te wachten, is langs de Route
du Soleil stil komen te staan. Daarom biedt Citroën de vakantiecheck: een kwaliteitscontrole waarmee iedereen goed voorbereid een zomer lang de weg op kan. Voor
nog geen 20 euro wordt de auto op tien vitale punten, inclusief een controle van de
airco, gecontroleerd. Wie ook met een zeker gevoel op vakantie wil, maakt snel een
afspraak bij automobielbedrijf Van de Weem in Venray.

CITROËN VAKANTIECHECK €19
MET EEN ZEKER GEVOEL OP VAKANTIE

+

+

CITROËN PREFEREERT TOTAL

Keizersveld 95 Venray 047 858 94 44
www.vdweem.nl

Etappeoverzicht Tour de France 2013
datum

start en finish

afstand

omschrijving

1

za 29 juni Porto Vecchio – Bastia

213 km

vlakke etappe

2

zo 30 juni Bastia – Ajaccio

156 km

heuveletappe

3

ma 1 juli

Ajaccio – Calvi

145,5 km

heuveletappe

4

di 2 juli

Nice – Nice

25 km

ploegentijdrit

5

wo 3 jui

Cagnes sur Mer – Marseille

228,5 km

heuveletappe

6

do 4 juli

Aix en Provence – Montpellier

176,5 km

vlakke etappe

7

vr 5 juli

Montpellier – Albi

205,5 km

vlakke etappe

8

za 6 jui

Castres – Ax 3 Domaines

9

zo 7 juli

Saint Girons – Bagnères de Bigorre

ma 8 juli

rustdag in Saint Nazaire

10 di 9 juli

Saint Gildas des Bois – Saint Malo

11 wo 10 juli Avranches – Mont Saint Michel

195 km

bergetappe

168,5 km

bergetappe

197 km
33 km

vlakke etappe
tijdrit

12 do 11 juli

Fougères – Tours

13 vr 12 juli

Tours – Saint Amand Montrond

173 km

vlakke etappe

14 za 13 juli

Saint Pourçain sur Sioule – Lyon

191 km

heuveletappe

15 zo 14 juli

Givors – Mont Ventoux

218 km

242,5 km

vlakke etappe

bergetappe

ma 15 juli rustdag in Vaucluse
16 di 16 juli

Vaison la Romaine – Gap

17 wo 17 juli Embrun – Chorges

vertrekplaats
aankomstplaats
individuele tijdrit
ploegentijdrit
rustdag

168 km
32 km

heuveletappe
tijdrit (heuvelachtig)

18 do 18 juli

Gap – Alpe d’Huez

172,5 km

bergetappe

19 vr 19 juli

Bourg d’Oisans – Le Grand Bornand

204,5 km

bergetappe

20 za 20 juli

Annecy – Semnoz

21 zo 21 juli

Versailles – Parijs (Champs-Élysées)

125 km
133,5 km

bergetappe
vlakke etappe

14

en zo
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GEPLUKT

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

Rinus Henraath

Rinus Henraath (40) brengt zijn zaterdagavond door met zijn vrouw
Mariëlle en dochter Lyndsy. Enige ontspanning voor een man die normaal
gesproken altijd op zijn hoede is. Naast eigenaar van een oud ijzerhandel in
Melderslo is hij namelijk bij de vrijwillige brandweer. Rinus wordt deze
week geplukt.

Koken met

Randy

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

Aspergekroketje

niets voor hem. Het bedrijf had vroeger
ook een grote sociale functie, waarbij
er constant bezoek over de vloer kwam
in het voormalige kantoor, dat nu tot
serre is verbouwd. Het kantoor werd
verplaatst naar een bijgebouw, waardoor er ook nu nog mensen op bezoek
komen voor een kop koffie, maar niet
meer in huis. “Mijn ouders zijn ontzettend sociaal, ze komen vaak langs voor
hulp, maar ook voor een praatje met de
mensen”, zegt Rinus.

heeft gehad. Deze ervaringen wennen
niet. “Het is niet gewenning, maar
verwerking,” zegt Rinus. Wanneer er
heftige ongelukken gebeuren, is er veel
ruimte om hierover te praten met collega’s. Zijn collega’s zijn door de jaren
heen ook vrienden geworden.

Snel paraat staan

Rinus geeft aan dat het ontspannen
karakter van de vrijwillige brandweer
door de jaren heen wel veranderd
is: “Er is meer druk op ons komen te
staan.”
Maar Rinus houdt ook juist wel van
deze spanning, van het feit dat je niet
weet wat je te wachten staat. Door
Zijn bedrijf heeft ook nu nog een
zijn activiteiten bij de brandweer, moet
maatschappelijke functie, in de zin
hij snel paraat kunnen staan. Dit blijkt
dat het verenigingen in de gemeente
ondersteunt door middel van participa- wel uit het feit dat zijn dochter “Haije
tie en sponsoring. “Mijn vader deed dit papa!” zegt wanneer op deze zaterdagavond zijn pieper afgaat.
ook al, dus ik ben hiermee doorgeVoor de toekomst heeft Rinus
gaan.” Doordat zijn vader vroeger oude
plannen voor een eventuele uitbreiding
auto’s ter beschikking stelde voor de
vrijwillige brandweer als materiaal voor van zijn bedrijf. Zo zou hij graag een
verkoopruimte bouwen voor tweedeoefeningen, leerde Rinus niet alleen
hands apparatuur. Maar plek voor ontdat het goed was om te geven zonder
iets terug te verwachten, maar ook zijn spanning moet er ook zijn. Regelmatig
fascinatie voor de brandweer ontstond. gaat het gezin voor een aantal dagen
naar haar caravan bij het Prinsenmeer
Al dertien jaar is Rinus aangesloin Asten.
ten bij de brandweer in Horst. “Het is
“Maar ook dan is hij altijd op zijn
een instinct, een roeping,” zegt hij. Dit
hoede,” lacht Mariëlle. De EHBO-koffer
beaamt ook Mariëlle: “Wanneer er iets
gebeurt, zoals een ongeluk, zal hij altijd zit standaard in hun bagage en Rinus
schiet te hulp wanneer dit nodig is,
stoppen om hulp te bieden.” Het helzoals de vorige keer dat zij de camping
pen van mensen komt natuurlijk volop
bezochten en er een kind gewond was.
aan bod bij de brandweer, waar Rinus
“Dat krijg je er niet uit.”
goede, maar ook heftige ervaringen

Fascinatie
voor brandweer

Benodigdheden:

DINGEN

ONZE AANBIE

· 4 asperges
· 3 witte boterhammen

EEK

VOOR DEZE W

· 20 gram bieslook
· 3 eieren
· 100 gram bloem
· 1 kilo paneermeel

Bereiding:
• Zet de asperges op het vuur in
ruim water en laat deze staan tot
het water kookt;
• zodra het water kookt, zet ze van
het vuur en laat de asperges
afkoelen totdat ze naar de bodem
zinken;
• giet ze dan meteen af en laat ze
afkoelen;
• snij de asperges in stukjes en doe
ze in een kom;
• snij ook de boterhammen en
bieslook in stukjes en voeg ze toe
aan de asperges in de kom;
• kneed ze samen met de asperges
tot er een homogene massa
ontstaat;
• deel de massa in porties en
kneed ze tot een kroketje;
• haal de kroketjes nu door de
bloem en daarna door het
losgeklopt ei;
• haal ze daarna door het paneermeel. Herhaal dit drie keer;
• de kroketjes zijn nu gereed om
gefrituurd te worden: doe dit tot
ze goudbruin zijn.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Rinus is trots op zijn bedrijf, dat hij
samen met Mariëlle in 2006 overnam
van zijn ouders. De oud ijzerhandel, die
in 1962 door zijn vader Ad werd
opgezet, was vroeger voornamelijk een
sloperij. Het bedrijf is met zijn tijd
meegegaan: Rinus verzorgt het ophalen

van oud ijzer voor gemeente Horst aan
de Maas, doet wit- en bruingoed en
sinds vorig jaar ook de recycling van
oude apparatuur zoals computers.
“Ik ben er in gegroeid,” zegt de
veertigjarige Rinus, die al vanaf zijn
zestiende in het bedrijf zit. Leren was

Gemarineerde speklapjes

100 gram € 0,90

Magere rund poulet

100 gram € 1,10

Gehakt cordon bleu

4 stuks

€ 5,00

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

BONUS
PUZZEL
voor

Aanbieding geldig t/m zondag 30 juni 2013
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9
,
9
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Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Hertog Jan
Krat 24 flessen

van € 13.59

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

www.ah.nl/bonus
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opinie 15

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

Het CDA Horst aan de Maas en zijn 7 principes!
Marlies Janssen, raadslid van CDA Horst aan de Maas, is een goede
leerling van CDA-leider Van Haersma Buma. Deze heeft op het congres in
Den Bosch de 7 leidende principes ontvouwd als leidraad voor de
verkiezingen van de gemeenteraad in 2014. Bijzonder!
De principes zijn zonder inhoud
en vaag. Wat opvalt is dat vijf van
de principes betrekking hebben op
economische aangelegenheden
en slechts twee gaan over het
samenleven van mensen. Van een
politicus mag je verwachten dat hij
zegt wat hij gaat doen, maar ook wat
hij niet kan of wil doen. Het CDA van
Horst aan de Maas geeft een kopie
van de principes en laat iedereen

zwemmen in de ruimte.
Lees HALLO Horst aan de Maas.
Elke week worden problemen
aangeroerd waar de politiek een
antwoord op moet hebben, dus ook
CDA Horst aan de Maas. Zie hier
enkele vragen: Wat gaat het CDA doen
wanneer ontgroening, vergrijzing en
stijgende zorgkosten de gemeente
bereiken? Bij de afnemende subsidies
ten gevolge van de crisis? Om het

voorzieningenniveau in kernen op peil
te houden? Wat doet het CDA met de
vraag van America om te voorzien in
een coördinator? En nu duidelijk wordt
dat de gemeente meer invloed krijgt
op de grootte van landbouwbedrijven?
Het CDA wil prioriteit geven
aan familiebedrijven en kleine
ondernemingen. Wat doet het CDA
op de vraag van Interchalet voor een
forse uitbreiding? Aan de groeiende
problematiek van (jeugd)werkloosheid?
Voor het herstel van de huizenmarkt?
Maakt het CDA de gemeente duidelijk
dat bouwgronden veel te duur zijn?
Het CDA wil meer samenleving,

minder overheid. Wat let het CDA zelf
meer te doen en te laten zien dat dat
echt kan? Niets daarvan vinden we bij
het CDA Horst aan de Maas. Typisch is
dat de gemeente vaak rijker is aan
initiatieven en creativiteit dan het
CDA. Hoezo dan meer samenleving
en minder overheid? Het zijn zomaar
enkel vragen die er voor de burger
echt toe doen. CDA Horst aan de Maas
zal voor de verkiezingen in 2014
moeten antwoorden, wil zij de kiezer
aanspreken en motiveren.
Henk Steenbekkers,
Melderslo

Onze tuinmeubel uitverkoop is begonnen!
Grote korting op tuinmeubels, parasols, tuinkussens en potterie

20%

40%
30%

70%

50%

60%

Straelseweg 370 Venlo • 077 321 60 00 • www.leurs.nl

TUPPERWARE

INLOOPDAG
Donderdag 4 juli
10.00 tot 18.00 uur
De Leste Geulde
Noordsingel 75 Horst
gardabrouwers@hetnet.nl
06 - 23 05 79 43

Bespreking Poll week 24

Gemeente reageerde te krampachtig op asbestvondst
Enkele weken geleden werd er in zwembad De Berkel in Horst asbest
aangetroffen. Gemeente Horst aan de Maas besloot daarop meteen het
zwembad te sluiten. Te snel, aldus 58 procent van de stemmers. Gevolg was
namelijk dat diverse verenigingen, waaronder de zwemclub, nu enkele weken
zonder accommodatie zitten. Het zwembad zou daarnaast over enkele weken

toch worden gesloten voor een korte renovatie. De overige stemmers vinden
het echter niet meer dan logisch dat de gemeente meteen stappen heeft
ondernomen. Een gemeente kan natuurlijk geen risico’s nemen als het om de
gezondheid van de mensen gaat. Wat als er uiteindelijk toch meer asbest wordt
gevonden? Dan is het juist goed dat er meteen maatregelen zijn genomen.

Als het kan, spelen kinderen vanzelf wel buiten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Deze week vond in Nederland voor het eerst de Nationale ModderDag plaats.
Het initiatief is overgewaaid vanuit het buitenland en wil kinderen stimuleren
meer buiten te spelen. Lekker vies worden in de modder en spelen met wat de
natuur je biedt. Kinderen worden zo ook nog eens uitgedaagd hun fantasie te
gebruiken. Zeker nu blijkt de jeugd liever actief bezig is achter hun computer in
plaats van in de buitenlucht. Het lijkt dus een prima initiatief. Je kunt je echter
ook afvragen of dit soort projecten wel nodig zijn. Als er plek is worden kinderen
vanzelf wel uitgedaagd om buiten te spelen. Denk aan het nieuwe speelplein van

de basisschool in Hegelsom. Als de gelegenheid gecreëerd wordt, komen kinderen vanzelf achter hun spelcomputers vandaan.
Moeten we kinderen echt met grote acties aan het buitenspelen krijgen? Of is
dat overdreven en doen ze dat uit zichzelf al? Is het echt zo dat er minder buiten
gespeeld wordt? Is het minder veilig geworden of is de gelegenheid er niet? Of is
het echt die computer die kinderen weerhoudt van tikkertje en verstoppertje in
de modder?
Als het kan, spelen kinderen vanzelf wel buiten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Dialect hoort in het lesaanbod > eens 37% oneens 63%

Zomertoer
Vier klapstoeltjes, een
bistrotafel, twee beachflags,
een partytent, fototoestel,
koffie, thee, notitieblokje en
een pen. Het redactieteam van
nieuwsblad- en site HALLO Horst
aan de Maas heeft de mouwen
opgestroopt en met de mooiste
glimlach is ze begonnen aan de
zomertoer 2013. Binnen acht
weken bezoeken wij alle
dorpen van Horst aan de Maas.
De aftrap was maandag in
Melderslo en vandaag zijn we
in Hegelsom.
Een zomertoer is bij uitstek
een prima manier om in gesprek
te gaan met lezers en toevallige
passanten over grote en kleine
onderwerpen: belangrijk nieuws
of informatie voor een nieuwsverhaal of een portret. In enkele uren
bespreken we diverse onderwerpen die onze lezers interesseren.
En dat is voor ons een niet
onbelangrijke groep. Sterker nog:
daar doen we het voor!
Horst aan de Maas heeft veel
inwoners die hun nek uitsteken.
Ze organiseren bijvoorbeeld een
jubileumfeest in hun eigen dorp,
dragen al lange tijd hun steentje
bij aan de plaatselijke schutterij
of durven met opgeheven hoofd
en politieke ambities voor de
troepen uit te lopen. Gelukkig
melden deze enthousiastelingen
zich regelmatig bij de redactie
door een e-mail te sturen of
grijpen naar de telefoon. Mijn
advies voor deze mensen: vooral
doorgaan. Ook bestaat er een
selecte groep die een duidelijke
mening heeft maar dit liever
anoniem op onze website blijft
verkondigen. Dat blijf ik jammer
vinden. Mijn naam is Herman van
Aalst en wie bent u?
In Melderslo kregen de
redacteuren bezoek van een
handjevol dorpsbewoners. We
spraken met een reewildcoördinator, kregen verschillende
namen aangedragen van mensen
die wel eens in het zonnetje
gezet mogen worden en spraken
over de meeste recente ontwikkelingen in het dorp, zoals
kermis, huurwoningen, een
speeltuintje en glasgezel. Ook
een toevallig passerende
begeleidster van een kinderdagverblijf wilde graag weten hoe ze
haar nieuws in ons blad kon
krijgen. Kortom: Melderslo leeft
en ik weet zeker dat de overige
dorpen daar niet onder voor
zullen doen. HALLO komt naar je
toe deze zomer, kom ook en
praat mee!
Herman

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
27 juni 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn, een
mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere manier
helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan
de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf
kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

De ‘papierkroam’
op orde
Jan Aerts uit Blitterswijck is een van de vrijwilligers van de
Papierkroam in Horst. Hij biedt samen met 6 andere vrijwilligers hulp
aan mensen die problemen hebben met het ordenen van hun (ﬁnanciële)
administratie. “Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om de eigen
papierwinkel goed bij te houden”, zo vertelt Jan Aerts. “Wij zijn er om
deze mensen met raad en daad bij te staan en proberen hen handvatten
te geven om weer vooruit te komen.”

Vakantie kan beginnen!

Toch voor de vakantie
zwemdiploma behaald!
Het was de afgelopen weken even spannend voor de diplomakandidaten. Vanwege de
onverwachte eerdere sluiting van zwembad De Berkel moesten ze uitwijken naar zwembad De Wisselslag in Blerick. Afgelopen week hebben de kinderen daar afgezwommen en
hebben ze net voor de vakantie toch hun zwemdiploma A, B of C behaald!
Vanwege het geplande onderhoud is zwembad De
Berkel de komende 4 weken gesloten. Op maandag
29 juli gaat de deur van het zwembad weer open en
kan men vrij komen zwemmen. Vanaf 12 augustus
gaat het normale activiteitenrooster van start.
Open dag
Op zaterdag 31 augustus vindt er een open dag

plaats in zwembad De Berkel. Iedereen kan die
dag kennismaken met alle bestaande en een
aantal nieuwe activiteiten. Ook wordt die dag de
machinekamer opengesteld en kunnen geïnteresseerde kijken wat er zoal gebeurt achter de
schermen van het zwembad. Noteer deze datum
vast in uw agenda en houd de bericht-geving in de
gaten voor meer informatie over de open dag!

Miniconferentie over nut en
noodzaak sociale wijkteams
‘Voor het eerst dat bewoners, zorgaanbieders
en gemeente gezamenlijk aan een tafel zitten
om samen na te denken over de ontwikkelingen in de zorg’. Wethouder Birgit op de Laak
vatte een wezenlijk aspekt van donderdagavond 20 juni in één zin samen. De hele dag
was er al in verschillende samenstellingen van
gedachten gewisseld over het nut en de noodzaak van sociale wijkteams. Hoe dat zat met
nut en noodzaak voor bewoners, gemeenten
en partners in zorg en welzijn kwam ‘s avonds
in een openbare bijeenkomst in de Wingerd in
Sevenum uitgebreid aan bod. De avond werd
druk bezocht. Gastspreker Art Sprinkhuizen
(Movisie) gaf een waardevolle bijdrage aan het
onderwerp.
Behoud het goede
Art Sprinkhuizen waarschuwde in zijn betoog dat
het er niet om ging om nieuwe complexe structuren op te bouwen. ‘Ga zorgvuldig te werk, houd
het sober en behoud het goede’, vertelde hij in zijn
slotwoord. Een advies dat aan de tafels herhaal-

Zaken op een rijtje
De vrijwilligers van de Papierkroam helpen
bij het invullen van een aanvraag voor een
toeslag, maar zijn ook inzetbaar voor complexere vraagstukken.
“Sommige mensen weten precies waar het
probleem zit of hebben een concrete vraag,
anderen zitten in de schulden maar weten
niet hoe groot de schuldenlast is of hoe het
zo is gekomen,” vertelt Jan. “Bij hen blijven
rekeningen, brieven en acceptgiro’s ongeopend en stapelen zich op. De gevolgen
laten niet lang op zich wachten: problemen
met de woningcorporatie, de energiebedrijven en de belastingdienst. Het evenwicht
tussen inkomsten en uitgaven is zoek,
waardoor schulden ontstaan die steeds
verder oplopen. In het eerste gesprek dat
wij met de mensen hebben, spreken we
de situatie met de mensen door, zetten we
samen de ﬁnanciële zaken op een rijtje en
bekijken we wat nodig is om het plaatje
weer passend te krijgen.”
Voorkomen is beter dan genezen
Jan Aerts ziet een duidelijke verschuiving
in de hulpvraag. “De laatste jaren raken

steeds meer mensen, om welke reden dan
ook, in de ﬁnanciële problemen. Onder hen
steeds meer jongeren die inkomsten en
uitgaven niet goed op elkaar af weten te
stemmen, of die verkeerde keuzes maken
en bijvoorbeeld hun zorgtoeslag gebruiken
voor andere zaken dan het betalen van hun
zorgpremie.”
Op de vraag waarom Jan zich inzet voor
deze mensen antwoordt hij: “Ik vind het ﬁjn
dat ik mensen vooruit kan helpen door een
tijdelijk steuntje in de rug te geven. Door
ze te helpen de zaak op orde te brengen
of ze te leren om de eigen administratie
bij te houden. Onze ondersteuning biedt
verlichting en kan verdere problemen vaak
voorkomen en dat geeft mij veel voldoening!”
Oproep: De Papierkroam is op zoek naar
uitbreiding. Heeft u ervaring met
(ﬁnancieel) administratieve zaken en
bent u bereid om anderen te helpen?
Neem dan contact op met Synthese in
Horst. Dit kan telefonisch via
077 - 397 85 00, of door een e-mail te
sturen naar h.chlon@synthese.nl

delijk werd bevestigd. Voorbeelden uit de praktijk
onderstreepten het betoog van Sprinkhuizen.
Ook de wethouders Birgit op de Laak en Loes
Wijnhoven benaderden het thema vanuit de praktijk. Gezamenlijk aan de tafels spraken inwoners,
ambtenaren en partners in de zorg over het thema.
Veranderingen
De gemeente Horst aan de Maas wil een gemeente zijn waar iedereen zo lang mogelijk kan blijven
meedoen. Een van de manieren om dit te bereiken
zou de inzet van sociale wijkteams kunnen zijn.
In Sociale Wijkteams kunnen de gemeente en de
instellingen efﬁciënter samenwerken en oplossingen zoeken voor mensen, dichtbij huis en vaak
samen met inwoners. De zoektocht naar hoe dat
het beste kan heeft door de miniconferentie een
waardevolle impuls gekregen.’Pak het samen
op en leer aldoende’. Met deze praktische raad
werd een productieve dag ’s avonds in Sevenum
constructief afgesloten. ‘Een inspirerende avond’,
zo verwoordde een van de deelnemers de sfeer
van de bijeenkomst.

Een drukbezochte avond over sociale wijkteam in de Wingerd te Sevenum.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Dorperpeelweg 12

Frans Woltersstraat 34
Veld-Oostenrijk 13
Schengweg 5a - 7
Zandersweg 15

Broekhuizen
Sectie F nr. 597

Kronenberg
Peelstraat 4a

Grubbenvorst
Kieftweg

Meterik
Theresiastraat 18
Campsbosweg 5

Hegelsom
Past. Debijestraat 6
Pastoor Debijestraat 8
Past. Debijestraat 57

Sevenum
Markt 8, Sevenum
Molenveldweg 85

Horst
Venrayseweg 116
Dijkerheideweg 14
Bestemmingsplan ‘Horst-Centrum’
Venrayseweg en Tienrayseweg

Horst aan de Maas
GBA Beheerregeling
Wijziging Mandaatregister

Onderhoud Wegbermen 2013

Wegen in Tienray en Meerlo
tijdelijk afgesloten
Tot eind juli wordt door aannemer Palmen
Infra bv uit Weert, onderhoud gepleegd aan
een groot aantal wegbermen. In de periode
van 1 juli t/m 5 juli zijn aan de beurt:
Meerlo: Holstraat op het weggedeelte
Moleneind- Meerloseweg (gem Venray)
Tienray: Mackayweg op het weggedeelte tussen de Herenbosweg en Spoorstraat
Langs de asfaltverharding worden in de berm
grasbetonstenen aangebracht. Omleidingen
worden ter plaatse aangegeven. Er wordt alles
aan gedaan om het ongemak tot een minimum

te beperken, maar het is onvermijdelijk dat
tijdens de uitvoering van dit onderhoud enige
overlast ontstaat. Wij vragen hiervoor uw begrip.
De woningen/bedrijven blijven zoveel mogelijk
bereikbaar. Door onvoorziene omstandigheden
zoals het weer, kan de start en duur van uitvoering wijzigen.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
opzichter van de gemeente, de heer
Th. van Gend, bereikbaar op telefoonnummer
06 - 52 30 43 43.

Wegenonderhoud 2013

17
Inzameling oude metalen:
geen lood om oud ijzer
Oude metalen en andere ijzerwaren worden
in onze gemeente gescheiden ingezameld.
Dat gebeurt door plaatselijke verenigingen
die hiervoor een speciale vergunning van
de gemeente hebben. De laatste tijd zijn helaas ook illegale inzamelaars actief. Omdat
deze illegale inzamelaars de winst in eigen
zak stoppen, benadelen zij de verenigingen. Maar ook inwoners van Horst aan de
Maas worden benadeeld, want de gemeente
gebruikt de inkomsten van afvalstromen
als metaal om de afvalstoffenhefﬁng voor
inwoners zo laag mogelijk te houden.
Judoclub Jigoro Kano is een van de verenigingen die met toestemming van de gemeente
de metaalinzameling in Sevenum verzorgt en
hiermee haar clubkas spekt. De penningmeester van die club, Toon Fortuin, kreeg nota bene
zelf eerder dit jaar een briefje van een illegale
inzamelaar in de bus. “Dat heb ik onmiddellijk
gemeld bij de gemeente, zoals ook meldingen
van andere leden over illegale inzamelingen
meteen worden doorgespeeld. De gemeente
seint dan op haar beurt politie en handhaving
in. Dat is de enige manier om illegale inzamelaars snel tegen de lamp te laten lopen. Ik heb
ze zelf wel eens aangesproken, maar dat heeft
geen zin. Die mensen zeggen doodleuk dat ze

een vergunning hebben al kunnen ze die niet
laten zien.” Het enige dat volgens Fortuin echt
werkt is dat mensen zelf hun oude metalen niet
aan de straat zetten als ze zo’n kaartje in de
bus krijgen. “Als wij het ophalen, nemen we alles mee. De illegale inzamelaars vissen er het
beste uit en laten de rommel liggen.”
Hoe herken je illegale handelaren?
Simpel gezegd: van de inzamelaars die een
vergunning hebben staan de inzamellocaties en
inzameldata op de gemeentelijke afvalkalender
(zie www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl).
Illegale inzamelaars staan niet op die kalender
en stoppen daarom huis-aan-huis briefjes of
kaartjes in de brievenbus met daarop de dag
en het tijdstip waarop ze komen inzamelen en
het telefoonnummer voor ophalen van oude
metalen buiten de aangekondigde inzameltijd.
Tussentijds inleveren van oud metaal
Heeft u tussen de legale inzameldata door
oude metalen of wit- en bruingoed waar u
vanaf wilt? Maak dan een afspraak met de
gemeente via 077 - 477 97 77.
Zij komen het gratis bij u aan huis ophalen.
U kunt het ook zelf wegbrengen naar metaalhandel VOF Henraath aan de Heuvelweg 23
in Melderslo.

Extra avond-openstelling
burgerzaken in de zomermaanden
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas
weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode op donderdag. Vanaf 6 juni is
de afdeling Burgerzaken open van 16.00 uur
tot 20.00 uur. Dit betreft de data 6 juni,
13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli en 11 juli.

computer ter beschikking? Geen probleem. Belt
u het gemeentehuis (077-477 97 77) en onze
medewerker zal graag voor u deze afspraak
reserveren.

Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag
op afspraak terecht kunt? U kunt deze afspraak
zelf via de website inboeken. Heeft u op het
moment, dat u deze afspraak wilt maken, geen

Denk eraan dat uw kind bij de aanvraag en het
afhalen van het reisdocument aanwezig moet
zijn en eventueel in het bezit hebbende reisdocumenten moet inleveren.U kunt op de website
bekijken of het door u aangevraagde paspoort of
Nederlandse identiteitskaart klaar ligt.

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00
uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is
de afdeling burgerzaken telefonisch tot 20.00 uur
bereikbaar.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

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

Asfaltwegen worden gerepareerd
Vanaf 1 juli tot begin september wordt door
aannemer KWS Infra bv uit Eindhoven, groot
onderhoud gepleegd aan een groot aantal
wegen in de dorpen en het buitengebied van:

Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de R. Kersten van
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077-4779496.

America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Lottum, Hegelsom, Horst, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Melderslo, Meterik,
Kronenberg, Sevenum, Tienray, Swolgen.

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de opzichter van de gemeente, de heer Th. van Gend,
bereikbaar op telefoonnummer 06-52 30 43 43.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit
reparatie/overlagen van asfaltwegen (geheel
of plaatselijk). Omleidingen worden ter plaatse
aangegeven. Er wordt alles aan gedaan om het
ongemak tot een minimum te beperken, maar
het is onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering
van dit onderhoud enige overlast ontstaat. Wij
vragen hiervoor uw begrip.

Voor meer informatie kijk ook eens op
www.horstaandemaas.nl

Door onvoorziene omstandigheden zoals
het weer, kan de start en duur van uitvoering
wijzigen. De woningen/bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden
door de aannemer nog nader geïnformeerd.
(i.v.m. tijdelijk verplaatsen van auto’s)

Bezoek eens
de markt
Iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot
12.00 uur is er een markt in het centrum
van Horst. In de zomermaanden, van
14 mei tot en met 17 september, is deze
markt van 09.00 tot 13.00 uur.

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

18

politiek

27
06

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.

SP-plan voor behoud bibliotheken Sevenum en Grubbenvorst
De SP heeft tijdens de raadsvergadering van 25 juni een plan
gepresenteerd om de bibliotheken van Sevenum en Grubbenvorst te
behouden. Door de jaarlijkse bijdrage van gemeente Horst aan de Maas
aan projecten op en rondom het Floriadeterrein (Greenpark) te halveren,
kan er jaarlijks 150.000 euro worden uitgetrokken om de bibliotheken
open te houden.

Volgens de SP is een bibliotheek
meer dan een uitleenpunt van boeken
waar iedere week een stapeltje boeken
klaar ligt. SP-raadslid Thijs Coppus:
“Mensen komen naar de bibliotheek
om de krant te lezen, nieuwe boeken
te ontdekken en om informatie te
halen. Bovendien wordt een bezoek

aan de bibliotheek waak gecombineerd
met de boodschappen en een bezoek
aan het dorp.”
“Veel inwoners van Sevenum en
Grubbenvorst zijn voor behoud van hun
bibliotheek. Vorig jaar zijn er duizenden
handtekeningen opgehaald in beide
dorpen. De SP vindt het belangrijker

dat de bibliotheken in Sevenum
en Grubbenvorst open blijven dan
dat er met gemeenschapsgeld nog
meer risico’s worden genomen met
bedrijventerreinen”, aldus Thijs
Coppus.
Thijs Coppus,
raadslid SP Horst aan de Maas

Essentie wenst iedereen een fijne vakantie
Vanaf volgende week hebben de kinderen in onze gemeente vakantie
en dat geldt dan vaak ook voor vele andere inwoners van onze gemeente.
Ook de politiek ligt nu een paar weken stil.
Afgelopen dinsdag heeft de
gemeenteraad de kadernota vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste
punten die het College van B&W meekrijgt om een begroting voor het jaar
2014 te gaan maken. Het wordt geen

eenvoudige opgave om een sluitende
begroting te maken. Dat komt doordat
we als gemeente steeds meer taken
krijgen, maar met minder geld als dat
daar nu voor nodig is. De rijksoverheid
noemt dit een ‘efficiencykorting’, maar

MEER KOPEN = MEER KORTING

*

1 stuk

4 stuks
of
meer
2 stuks 3 stuks

25% 30% 40% 50%
* tenzij anders aangegeven

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

het had net zo goed bezuiniging kunnen heten.
Toch zijn wij er van overtuigd
dat onze gemeente deze uitdaging
aankan. Als gemeente staan we het
dichtst bij de problemen, uitdagingen
maar ook oplossingen die onze lokale
gemeenschap heeft. Vind jij het leuk
om daarover mee te praten, neem dan
contact op met één van de Essentie-

raadsleden of via de website, en sluit je
bij ons aan.
Na de vakantie zal de blik ook
langzaamaan verschuiven richting de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Die worden in maart 2014
gehouden, maar vergen natuurlijk de
nodige voorbereidingen. Hou daarom
onder andere dit weekblad in de gaten
voor al het nieuws over Essentie.

Neem de zomervakantie voor
een rustmoment, ontspan en geniet
zorgeloos… om daarna weer met
frisse moed verder te gaan. De leden,
fractie, wethouder en het bestuur van
Essentie willen alle inwoners van Horst
aan de Maas graag een hele fijne, welverdiende zomervakantie toewensen.
Bram Hendrix,
fractievoorzitter Essentie

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

“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

NIEUW IN VERKOOP
4 ROyalE PatIOBUNgalOWS

BOUWKaVElS VaNaF € 74.000,- V.O.N.
COMFORtaBElE EENgEzINSWONINgEN
VaNaF € 172.000,- V.O.N.

4 ROyalE PatIOBUNgalOWS

ScHittEREnD wOnEn Vlakbij
HE t cEntRUm Van S EVEnUm

KIJK EENS OP

DaaROM NIEUWBOUW

• Royale kavels variërend van ca. 261 m² tot 288 m²
• Standaard 2 slaapkamers

• Uw eigen keuzes
• Gezond en veilig

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ruime woonkamer en keuken
Standaard berging en bijkeuken
Uitzicht op groen
Diverse kopersopties mogelijk, o.a. garage en
3e slaapkamer
• Verkoopprijzen vanaf € 239.000,- v.o.n.

WWW.CREEMERHOF.Nl

Energiezuinig
Hoogwaardige isolatie
Onderhoudsvriendelijk
Financieel aantrekkelijk
Prettige woonomgeving

VERKOOP & INFORMatIE

t 06 133 87 266

t 077 398 90 90
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Fanfare Vriendenkring
Swolgen eert jubilarissen
Fanfare Vriendenkring uit Swolgen hield maandag 24 juni haar jaarlijkse zomeravondconcert. Tijdens dit concert
werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet: Chris Cuppen en Ger van Horck.

Oldtimers spotten
in Horst
Op het evenemententerrein in Horst vindt op 6 en 7 juli het Oldtimer
Festival Horst aan de Maas plaats. Dit jaar is er speciaal aandacht voor de
bromfiets. Op beide dagen is het terrein open van 10.00 tot 18.00 uur.
Evenals voorgaande jaren wordt
het evenemententerrein weer omgetoverd tot een waar oldtimermekka. Er
zijn niet alleen klassiekers als Cadillacs
en Buicks uit de jaren 50 te zien, maar
ook jeeps, trucks en landbouwvoertuigen. Verder is er een onderdelenmarkt
en zijn er demonstraties. Op zaterdagavond is de Big Bang oldtimerparty.

Op zondag start om 14.45 uur het
Concours D` Elegance waarbij de deelnemende voertuigen worden voorzien
van commentaar en beoordeeld door
een jury. Bestuurders met een oud
voertuig hebben gratis entree als zij
hun oldtimer tentoonstellen op het
terrein. Kijk voor meer informatie op
www.oldtimerfestivalhorst.nl

Melderslose
Kennedy Mars
In Melderslo vindt op zaterdag 17 en zondag 18 augustus voor de
24e keer de Melderslose Kennedy Mars plaats. Deze 80 kilometer lange
tocht start op zaterdag om 21.00 uur.

Chris Cuppen uit America, tot 2003
dirigent bij de Fanfare Vriendenkring,
kreeg een onderscheiding vanwege
zijn 40-jarig lidmaatschap. Hij was van

1973 tot 2003 dirigent.
Ger van Horck kreeg uit
handen van het regiobestuurslid
van de Limburgse Bond van

Muziekgezelschappen (LBM),
Bart Lemmen, een onderscheiding
uitgereikt vanwege zijn 75-jarig
lidmaatschap. (Foto: Erik Elbers)

De route voert langs de diverse
dorpen van Horst aan de Maas.
Onderweg is er eten en drinken
voor de wandelaars en de EHBO is
eveneens aanwezig. Wie 80 kilometer
toch wat te ver vindt, kan op zondag
wandeltochten van 40, 25 en 10
kilometer maken. Tevens is het

mogelijk voor de fietsliefhebber
om op zaterdag 17 augustus een
fietstocht te maken van 70 of
40 kilometer. Eveneens vindt op
zaterdagmiddag de inmiddels alom
bekende MTB-streetrace plaats.
Kijk voor meer informatie op
mkm.melderslo.net

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant

In het hele schooljaar 2012-2013
behaalden ruim vijftienhonderd
studenten van ROC Ter AA hun
diploma. Hartelijk gefeliciteerd
allemaal! En voor de toekomst
wensen wij jullie in werk of
vervolgstudie veel succes.

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

STUDENTEN

GEFELICITEERD!

BEDANKT!

23475

PRAKTIJKOPLEIDERS

Zonder de steun en de begeleiding van
talloze praktijkopleiders in bedrijven en
instellingen in onze regio was dat nooit
gelukt. Middelbaar beroepsonderwijs
en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Aan alle praktijkopleiders waar onze
studenten een beroep op mochten doen:
Hartelijk dank voor uw inzet en
betrokkenheid!

WWW.ROC-TERAA.NL
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Hoofdstraat 25

dichtbij

in een zonnig land (bij elke aankoop*)

ACTIE

Openingsfeest 28, 29 & 30 juni

1 week
2-4 personen
met zwembad

Profiteer nú van onze extra scherpe aanbiedingen.
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VIA WM8950 processor.
Beeldresolutie: 1024 x 600 pixels.
Android 4.1 besturingssysteem.
Maxwell-prijs: € 129,-
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processor (1.4 GHz).
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• Koelgedeelte: 88 liter.
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• Telescopische buis.
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• Reflex action systeem.
• Super Lift & Cut.
• Ergonomisch ontwerp.
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• Temperatuur-alarm.
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24 uur: 15 kg.
• Temperatuurdisplay.

17” NOTEBOOK
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SENSEO CREMA
KOFFIEZETTER
• Verse koffie in
minder dan 30
seconden.
• Automatische
uitschakeling.

69

39

OP = OP!

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Aanbiedingen ook geldig in omliggende filialen,
exclusief vakantieactie.

• 100% laagste prijsgarantie • Gratis bezorgd • Bestel ook op www.maxwell.nl

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. 1 per klant). Aanbiedingen zijn exclusief thuiskopieheffing. * bij besteding vanaf € 50,-, maximaal 1 vakantie/klant

WiFi

399

A+

m260613

99

• Na € 30,- retour
via Asus

In onze gloednieuwe, hypermoderne winkel aan de Hoofdstraat presenteren wij u vanaf nu een enorm assortiment
electro-producten van alle bekende topmerken tegen absolute stuntprijzen. Op deze spetterende openingsdagen laten
wij u profiteren van extra spectaculaire aanbiedingen, diverse
acties en vele extra’s. Voor iedere bezoeker hebben we een
leuke attentie! Kom dus snel een kijkje nemen in onze winkel
en profiteer! De koffie en vlaai staan voor u klaar.
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Limburgs grootste electro-keten heropent in Horst

Laagste prijzen en hoogste
service? Maxwell doet het
Maxwell is reeds 13 jaar gevestigd aan de Hoofdstraat
25 in Horst. De winkel was duidelijk toe aan een nieuw
jasje en is inmiddels flink onder handen genomen. Deze
week is het zover: dan opent de vernieuwde Maxwell
winkel in Horst zijn deuren. Het hele weekend staat in
het teken van de feestelijke heropening.

OPENINGSFEEST vanaf 28 juni

KOOPZONDAG 30 JUNI
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

GRATIS VAKANTIEVERBLIJF
bij elke aankoop vanaf € 50,-

in: Spanje - Canarische Eilanden - Griekenland - Turkije - Italië - Cyprus - Portugal - Ibiza / Mallorca - Malta

Met de heropening geeft Maxwell
een moderne invulling aan de elektronicazaak. Een zaak voor jong en
oud. Ze hebben werkelijk alles. Van
televisies tot wasmachines en van
koelkasten tot laptops en tablets.
Uiteraard zijn alle grote en bekende
merken vertegenwoordigd. Door
de nieuwe winkelindeling krijgen de
producten alle aandacht. Bovendien is het assortiment uitgebreid
en zijn de nieuwste productinnovaties aanwezig. In de overzichtelijke
en vriendelijke winkel-sfeer helpen
de deskundige Maxwell-adviseurs
graag met het maken van de juiste
keuze. De hoogste service en de
laagste prijzen gaan hand-in-hand
bij Maxwell.

“We zetten Horst op z’n
kop! “
“Vanaf vrijdag 28 juni zetten we
Horst ﬂink op z’n kop”, vertelt
ﬁliaalmanager Ronald Vermij
enthousiast. “Niet alleen met écht
spectaculaire kortingen. We hebben ook allerlei unieke promoties.
Voorbeeldje: voor de deur staat een
Volkswagen Up. Deze auto kunnen
mensen winnen. Daarnaast krijgen
mensen bij besteding vanaf € 50,een gratis vakantieverblijf van een
week in een zonnig land! Wie wil
dat nu niet?! Bovendien ontvangen
we in het openingsweekend elke
bezoeker met gratis kofﬁe en een
lekkere punt Limburgse vlaai!”

De laagste prijzen,
gegarandeerd!
“We hebben onze eigen inkoopafdeling die rechtstreeks onder-

handelt met de importeurs” vertelt
Vermij. “Met 21 winkels en omdat
we marktleider zijn in het zuiden,
kunnen we een stevige vuist
maken. Met als gevolg: absoluut de
laagste prijzen. Daar zijn we zeker
van en dat durven we te garanderen
met onze 100% Laagste Prijsgarantie: ergens anders goedkoper,
dan betalen we het verschil terug.
Zonder gezeur dus!”

1 week
2-4 personen
met zwembad

Al ruim 75 jaar een
begrip in Zuid-Nederland
Maxwell bestaat ruim 75 jaar. De
kracht van de zaak zit in de unieke
combinatie van het hoge serviceniveau, de scherpe prijzen én het
brede assortiment. Directeur Rob
Frencken: “Consumenten van nu
weten wat ze willen. Als je alleen
service biedt, red je het niet. En
scherpe prijzen zonder service
houd je ook niet lang vol. Je moet
én-én hebben. Dat is wat Maxwell
uniek maakt. En daardoor hebben
wij al tientallen jaren een geweldige
reputatie opgebouwd. We hebben
écht vaste klanten: mensen van wie
de ouders, groot-ouders en zelfs
overgrootouders ook al klant waren.
Dat is toch geweldig!”

u bij Maxwell aan het goede adres
met de vakkundige en snelle thuisservice.
Frencken: “Ik ben apetrots op onze
mensen. Dankzij al deze vakmensen kunnen wij service bieden
waar alle elektronicagiganten niet
aan kunnen tippen.”

Vernieuwde Maxwell met
vertrouwde gezichten
Een vernieuwde winkel dus, met
vertrouwde gezichten. Ronald
Vermij, Stijn den Engelse, Kevin
Herpers en Rob Driessen staan
zoals altijd weer voor u klaar. Kom
in het openings-weekend op 28, 29
en 30 juni met ons proosten!

“Trots op onze
mensen!”
De service van Maxwell is inderdaad bijzonder. De vriendelijke
verkopers zijn niet alleen topadviseurs, ze denken ook met de
klanten mee. Ze komen met slimme
oplossingen, bezorgen gratis bij u
thuis én installeren het apparaat
als u wilt. Ook voor reparaties bent

m260613

Kom in het openingsweekend op 28, 29 en 30 juni met ons proosten!
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Survivalrun tegen
Alzheimer
De tienjarige Vera Versteegen uit Horst beklimt in de zomervakantie de Alpe d’Huez in Frankrijk. Dat doet zij niet
zomaar. Met haar actie wil ze geld inzamelen voor het bestrijden van de ziekte Alzheimer.

Wipe out bij OJC Niks
Kinderen van 10 tot en met 14 jaar konden vrijdagavond 21
juni meedoen aan een wipe out op de parkeerplaats achter OJC
Niks in Horst. Het evenement werd georganiseerd door jongerenorganisatie UsMa uit Horst.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
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

Vera heeft voor dit doel gekozen omdat één van haar oma’s aan
Alzheimer lijdt. “In de zomervakantie
gaan we naar Frankrijk. Daar doe ik zelf
de kindertriatlon en papa de driekwart
triatlon”, zegt Vera. “ En ik vond het

een heel goed plan om superveel
te trainen en de Alpe d`Huez op te
fietsen.” Om zoveel mogelijk geld in te
zamelen is er op zaterdag 29 juni Vera’s
vettige vijf kilometer, een survivalrun
door de Kasteelse Bossen in Horst. Deze

vertrekt om 13.00 uur bij het gebouw
van de scheidsrechtersvereniging.
Iedereen die kan zwemmen en niet
bang is voor modder, mag meedoen.
Opgeven kan via vera.versteegen@
hotmail.com, deelname kost 10 euro.
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15 VRAGEN aan Luuk Segers

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

dan weet ik hoe het is om op straat
herkend te worden en zo. Dat lijkt me
wel leuk. Dan zou ik iemand kiezen die
over de hele wereld beroemd is, want
dan kent zowat iedereen je.
Wie is de leukste persoon die je het
Waar sta jij over tien jaar?
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Ik wilde eerst kok worden, maar ik
weet niet of dat wel wat is. Het lijkt me Jasper Janssen, wij noemen hem altijd
Harold. Dat is zijn bijnaam, zo noemen
wel leuk, maar er zijn ook heel veel
al zijn vrienden hem. Ik vind hem
andere leuke dingen die ik kan gaan
gewoon heel aardig en ik doe wel
doen. Ik moet nog vier jaar naar de
leuke dingen met hem en de rest van
middelbare school, dus ik heb nog wel
m’n vrienden.
even om te beslissen.
Waar word je blij van in
Laatst behaalde cijfer op school?
Horst aan de Maas?
Voor welk vak?
Een 4,5 voor Frans. Dat was voor de
In de zomervakantie zijn altijd veel leuke
toets tijdens de toetsweek. Ik had wel
dingen waar je aan mee kan doen: bijgoed geleerd, maar had toch een slecht voorbeeld Joepie in Sevenum, daar ben
cijfer. Dat is eigenlijk altijd met Frans. Ik ik dit jaar leider en Jako, dat zijn voetbalvind Frans en wiskunde de moeilijkste
dagen op het sportpark in Sevenum.
vakken die ik heb. Wiskunde snap ik
Rijbewijs binnen, wat voor auto
nooit wat van en Frans vind ik gewoon
hoort daarbij?
moeilijk om te leren.
Ik denk gewoon eerst een simpel
In wiens huid zou je een dagje willen autootje en als ik wat ouder ben, dan
kruipen? Wat zou je dan doen?
koop ik denk ik een wat luxere auto.
Dat is denk ik iemand die beroemd is,
Een sportwagen, zoals een Ferrari of zo,
Luuk Segers
13 jaar
Sevenum en Kronenberg
Dendron College

ik in een supergroot huis wonen, met
een Ferrari erbij. Voor mijn vrienden en
familie koop ik dan ook huizen, iedereen
die ik aardig en leuk vind en waar ik van
hou kan dan daar gaan wonen.
Leukste feestje ooit?
We hebben best vaak leuke feestjes,
omdat bijvoorbeeld iemand jarig is van
onze klas. Dat is meestal wel heel erg
leuk. Maar een die er echt tussenuit
springt dat weet ik even niet.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Ze gebruikt geen geheim ingrediënt,
maar haar hobby is koken. Ik denk dat
ik daar mijn passie voor koken van heb.
Ze maakt altijd heel veel lekkere dingen en kijkt altijd 24Kitchen op tv, daar
haalt ze haar recepten vandaan.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Dat vind ik wel leuk, vooral Whatsapp.
Daar kan ik gewoon met vrienden
chatten en groepswhatsapp maken.
Ik lees op Twitter wel vaak tweets en
vind ik wel leuk, maar ik weet niet of ik soms zet ik er zelf iets op.
Zon of sneeuw?
dat dan kan betalen.
Ik houd meer van de zon, maar ik vind
Wat is de leukste dag in het jaar?
het ook niet lekker als het te heet is.
Dat zijn eigenlijk wel meerdere dagen:
Rond de 35 tot 40 graden vind ik wel
carnaval vind ik wel leuk en kermis en
warm voor in Nederland. In Turkije vind
mijn verjaardag. Met carnaval gaan
ik dat wel lekker, met een zwembad in
we vaak op vakantie met mijn vader.
de buurt. Maar voor in Nederland, als
Aan de ene kant wil ik graag carnaval
vieren, maar toch ga ik meestal mee op we dan naar school moeten en zo, vind
ik dat veel te warm.
vakantie. We zijn een keer naar Turkije
Stad of dorp?
geweest en vorig jaar gingen we naar
Een paar jaar geleden zou ik liever in
Disneyland Parijs.
een stad wonen, omdat het daar lekker
Je laatst ontvangen appje/smsje?
druk is. Om je heen hoor je dan veel
Van wie kreeg je die?
geluiden, ook als je thuis bent en dan
Dat was van Harold (eigenlijk dus
Jasper). Toen we gingen bowlen, omdat geeft wel een knus gevoel. Toch vind ik
het de laatste schooldag was, zagen we nu een dorp leuker, omdat je veel meer
mensen kent.
een klein rood autootje met een oude
Discotheek of kroeg?
mevrouw daarin. We vonden dat er zo
grappig uit zien dat we er een foto van Ik denk de kroeg. Want in een discotheek sta je meestal heel dicht op
gemaakt hebben. Die foto stuurde hij
elkaar en dat vind ik niet zo fijn, je
me door.
verstaat elkaar amper, behalve als
Stel je wint een miljoen, wat zou je
iemand in je oor schreeuwt of zo. In de
dan doen?
kroeg kun je lekker zitten en je kunt
Ik zou dan gaan verhuizen naar een
warm land, bijvoorbeeld Turkije. Dan zou daar beter praten met elkaar.

Sfeervol wonen in Meterik!
Ruime twee-onder-één-kapwoning

 Royale kavel van ca. 244 m²
 Incl. garage
 Incl. afgewerkte badkamer voorzien van douche,
ligbad, hangtoilet en wastafel
 3 Ruime slaapkamers
 Ruime zolder met mogelijkheid voor 4e slaapkamer/hobbykamer
 Oplevering september 2013


Verkoopprijs: € 279.500,- v.o.n.

WWW.PLANMETERIK.NL

All you can
eat
Een aantrekkelijk
eetconcept voor veel mensen:
all you can eat, onbeperkt
eten voor een vaste prijs. Toch
bevindt zich hier en daar een
aantal addertjes onder het
gras. Daar kwam ik vorige
week pijnlijk achter. Zo
voordelig was dat stiekem
niet, het gezegde ’goedkoop
is duurkoop’ is absoluut
waar...
Eigenlijk pas ik helemaal
niet binnen dit all you can
eat-principe: met mijn kleine
maag eet ik nooit de vaste prijs
eruit. Toch ging ik vorige week
over de streep en waagde me
aan een all you can eattapasbar. Voor een eurootje of
achttien waren we voorzien. O
ja, dat was dan wel exclusief
drankjes: ja hoor, daar gaan we
al. Vervolgens werd de rest van
het regelboekje voorgelezen:
maximaal twee gerechtjes per
persoon per ronde, maximaal
vijf rondes (in de praktijk vele
malen minder, gewoonweg
door niet aan je tafeltje te
komen), en o ja dan nog de
meest vervelende regel van
allemaal: kun je iets niet meer
op, betekent dat betalen. Hè
wat vervelend, mijn ogen zijn in
hongerige toestand namelijk
altijd groter dan mijn maag.
Natuurlijk klopte mijn
zelfkennis: het laatste gerechtje
ging er niet meer in. Geen trek
meer in eten, maar ook zeker
geen trek meer in een hogere
rekening. Eén voor één rolde ik
de vette hamburgertjes in een
dot wc-papier en propte ze
vervolgens in mijn tas.
Natuurlijk niet zonder slag of
stoot, pas na poging drie lukte
het me. Schijtluis dat ik ben...
anyway, weg waren de
burgertjes, weg was mijn extra
rekening.
Helaas had ik er niet aan
gedacht dat deze enorm vette
hamburgertjes enorm grote
vetvlekken veroorzaken. Daar
ging mijn tas van een paar
honderd euro. Een aantal dure
hamburgertjes waren het dus...
Zo voordelig is dat all you can
eat niet, goedkoop is duurkoop,
zeg dat wel..
Mies

Nieuwbouw: o.a. goede isolatie, eerste jaren nauwelijks onderhoud en energiezuinig
T: (077) 355 93 33

Mies
Column

T: (06) 13 38 72 66
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Pigtail op kermis
Grubbenvorst
Classic rock coverband Pigtail geeft op zondag 30 juni een optreden op
de kermis in Grubbenvorst. Dit optreden begint om 20.00 uur.
Het vooralsnog laatste optreden
voor de zomerstop wordt een reis door
de tijd met nummers van onder andere

Boston, Supertramp, Iron Maiden en
Queen. Kijk voor meer informatie op
www.pigtailband.nl

Kinderrommelmarkt
De dorpsraad van Melderslo houdt op 29 juli een kinderrommelmarkt van
15.00 tot 18.00 uur in de St. Odastraat.
Alleen kinderen tot en met 14 jaar,
afkomstig uit Melderslo, mogen hier
aan meedoen. Het is niet de bedoeling
dat er vanuit een auto spullen worden
verkocht, ook mag er geen eten of

drank worden aangeboden. Opgeven
voor de rommelmarkt kan tot 20 juli
bij Ferry Verberne, Zwingellaan 52,
telefoon 400 1500 of per mail vercox@
hotmail.com

Openluchtconcert
Hegelsom
Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom organiseert op vrijdag 28 juni
hun traditionele openluchtconcert. De vereniging trakteert muziekliefhebbers
met hun afsluiting van het seizoen en het begin van de zomervakantie.
Op het terras van gemeenschapshuis Debije in Hegelsom brengen
achtereenvolgens de fanfare en de
jeugdfanfare een afwisselend en luchtig programma, met voor elk wat wils.

Zij spelen marsen afgewisseld met popmuziek van Elvis, Toto en Deep Purple
en allerlei hits van toen tot nu.
Het concert begint om 19.00 uur en
toegang is gratis.

( m e r k ) k l e d i n g

•

m e u b e l e n

75 jaar bij het koor
Piet van den Munckhof uit Horst is sinds 1938 lid van het Horster Mannenkoor. De 92-jarige Piet
viert dit jaar dus zijn 75-jarig jubileum. Het mannenkoor bedankte hem op gepaste wijze: met een
serenade op dinsdag 25 juni. Om 19.00 uur kwam het voltallige koor in concertkleding naar het huis
van de jubilaris. Hij werd gefeliciteerd en gehuldigd. Ook de hele familie van Piet en Grada van den
Munckhof was aanwezig bij de feestelijkheden.

•

h u i s r a a d

Ben jij nog niet geweest? De verrassende winkel voor iedereen.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Wij zijn veel meer dan een gewone kringloopwinkel!

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Met veel antiek, curiosa, retro en jaren 60 spullen en gepimte meubelen.

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Tv’s vanaf E 5.- Tuintafels E 5.- Stoelen vanaf E 5.Tafels vanaf E 8.- Kleding vanaf E 1.Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl

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

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck
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Vlooienmarkt in
Broekhuizen

Basisschool De Driehoek

Carnavalsvereniging De Krey organiseert op zondag 14 juli haar jaarlijkse vlooienmarkt in het centrum van
Broekhuizen. Op deze nog echte ouderwetse vlooienmarkt worden tal van spullen tentoongesteld, maar ook per
opbod geveild.

Schooljaar afsluiten
met speelﬁlm
Basisschool De Driehoek in Griendtsveen sluit het schooljaar af met
een eigen speelfilm. De Vloek van Ravasha wordt vertoond op donderdag
27 juni om 19.00 uur op de school.
Het is een traditie op de
Griendtsveense basisschool om in
plaats van een musical het laatste jaar voor groep 8 af te ronden
met een filmworkshop waarbij
een videoclip en een film worden
gemaakt. Dit jaar draait het verhaal
om een 12-jarige computernerd die
een computerspel ontwerpt voor
de verjaardag van een jongen uit
zijn klas. Wanneer hij een andere
klasgenoot alvast de voorlopige

resultaten wil laten zien, wordt zijn
spel gehackt en gaat het computerspel een eigen leven leiden.
Samen kunnen ze de almaar groter
wordende overname niet oplossen.
Alle leerlingen van groep 8 worden
ingeschakeld om het probleem op te
lossen. In de voorafgaande workshop
werden de rollen door de kinderen
zelf vormgegeven.
Naast de speelfilm wordt ook de
schoolclip Ur Pie Gangnam Style.

Trio Buddiger in De Locht

Accordeonmiddag
Het accordeontrio Buddiger organiseert op zondag 7 juli een accordeonmiddag in museum De Locht in Melderslo. De middag staat geheel in
het teken van de accordeonmuziek.

De markt in 2012
Alle kinderen uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst hebben de
gelegenheid om hun eigen speelgoed
te verkopen op de kindervlooienmarkt.
Wie zin heeft om te snuffelen tussen

gebruikte spullen of lekker een terrasje
wil pikken bij de horecagelegenheden,
kan op zondag in het centrum van
Broekhuizen terecht.
De markt is op de Veerweg in

Broekhuizen nabij het veerpont aan
de Maas. De vlooienmarkt start om
11.00 uur en de entree is gratis.
Voor meer informatie, kijk op
www.cvdekrey.nl

Tijden de accordeonmiddag
is er een open podium voor de
accordeonspelers in het museum.
Spelers en bezoekers hebben deze

middag gratis toegang tot het
museum. De accordeonmiddag begint
om 12.00 uur. Voor meer informatie,
bel naar 077 398 22 32.

Kleefsedijk 23 Sevenum

Wonen en werken… of gewoon hobby! Woning, schuren en stallen op 6000 m2.
Deze locatie kan worden uitgebreid met ruim 1.2 hectare!

Vraagprijs
VERLAAGD
naar € 269.000.IDEAAL ALS U
RUIMTE ZOEKT
OM TE WONEN
EN/OF EEN
BEDRIJF
TE RUNNEN!
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief!),
energie & hormonale balans,
blessures, tennisarm, ischias.
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

26

cultuur

27
06

Belgische band
Binger in Melderslo
In Melderslo staat zaterdag 29 juni de Belgische rock & bluesband Binger
op het podium. Zij treden om 21.30 uur op in het café van D’n Toerstop.
Binger is heropgericht in 2009 na
een concert van George Thorogood.
Ze brengen voornamelijk pubrock,
zoals die gespeeld werd in Engelse
pubs voor de punkgolf. Denk daarbij
aan bands als dr. Feelgood, Inmates,

Schoolfeest De Weisterbeek
Leerlingen van groep 8 van basisschool De Weisterbeek trokken vrijdagavond 21 juni met een discobus vanaf hun school door het centrum van Horst. Na de rondrit door het centrum gingen de leerlingen,
uitgedost in een zomerse outfit, op weg naar de feestlocatie. Het afscheidsfeest voor de schoolverlaters
bestond uit een heuse beachparty. De kinderen konden volop swingen en meezingen met karaoke.
Op woensdag 26 juni waren de leerlingen echt voor de laatste keer samen bij café-zaal de Lange, waar de
schoolverlaters hun Talentenshow” presenteerden aan de ouders en leerkrachten.
Kijk voor meer foto’s van het feest en andere gala’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Opbrengst gezamenlijke collecte America
De gezamenlijke nationale collecte in America werd van 3 tot 7 juni
gehouden in het dorp. Van tevoren hadden inwoners een envelop in de
brievenbus gekregen waar ze hun donatie in konden doen.
Daarbij konden ze aangeven welk
doel ze graag wilden steunen met hun
donatie. In totaal werd in de
gezamenlijke collecteweek
8.409,94 euro opgehaald. Het meeste

America
Wouterstraat

Broekhuizen
Genenberg 19

Grubbenvorst
Reuveltweg 2a

Nine Below Zero, maar ook zeker
George Thorogood, Georgia Sattelites
en Omar & Howlers. Binger weigert
pertinent trage blues te spelen.
Toegang tot het optreden van de band
is gratis.

geld werd gedoneerd aan KWF
Kankerbestrijding, zij kregen ruim
1.135 euro. Ook Alzheimer Nederland
kreeg een groot deel van de opbrengst
van de collecte.

Optredens en brood
bakken in De Locht
Zoals elke laatste zondag van de maand wordt ook op zondag 30 juni
brood gebakken in de authentieke bakoven van Museum De Locht in
Melderslo. Kinderen mogen de bakker helpen. Daarnaast geven Adrie en
Roger Gorissen een optreden.

rijs
Sterk in p !
verlaagd

Op een fraaie locatie, aan de rand
van de kern van America, is deze
bouwkavel voor de bouw van een
naar eigen inzicht te bouwen vrijstaande woning gelegen. De kavel
is circa 1.497m² groot.

Vrijstaand bedrijfsgebouw met
erf en mogelijkheid tot inpandige woonruimte. Bwjr. 1980.
Perceelopp. 3.018m².

Tussengelegen woonhuis met
berging en tuin gelegen aan een
rustige woonstraat in het centrum
van Grubbenvorst. Bouwjaar 1982.
Vanaf 2006 deels gerenoveerd. Inh:
ca. 325m³. Perceelopp. 142m².

Verkoopprijs: € 189.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 149.500,- k.k.

Melderslo
Vlasvenstraat 66

Horst
Kranestraat

Meterik
Americaanseweg 118

Vrijstaand woonhuis met
bijgebouwen, tuin en weiland.
Bwjr. 1955. Inhoud circa 390m³.
Perceelopp. 4.240m².

Op een uitstekende locatie aan
de rand van nieuwbouwwijk “De
Afhang”, is deze bouwkavel voor de
bouw van een naar eigen inzicht te
bouwen vrijstaande woning gelegen. De kavelopp. bedraagt 700m².

Halfvrijstaande woonboerderij
met royale vrijstaande garage/
hobbyruimte (ca. 55m² binnenwerks), rustig gelegen in het
buitengebied. Inhoud ca. 550m³.
Perceel: 1.160m².

Vraagprijs: € 285.000,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 278.000,- k.k.

Meterik
Crommentuynstraat 32

Hegelsom
Past. Debijestraat 64

Te koop
gevraagd
landbouwgrond

Te huur

Het betreft een royale vrijstaande
woonboerderij, prima gelegen op
een ruime kavel aan de rand van
Meterik. Perc. opp. ca. 3.850m².
Evt. meer grond bij te kopen.

Vraagprijs: € 329.000,- k.k.

Diverse kantoorruimtes in Businesscentre Hegelsomse Heide. Op korte afstand
gelegen van zowel de aansluiting met
de A73 als het station Horst–Sevenum. In totaal 233m² kantoorruimten
variërend van 12m² tot 44m². In het
gebouw zijn een gezamenlijke pantry
en sanitaire voorziening aanwezig. Er is
ruim voldoende parkeergelegenheid.

Huurprijs: € 85,- / m2 BTW vrij

Te koop
aangeboden
percelen
bosgrond
Voor meer info:
Dhr. N. Albers 06-55720221

Info? Bel (0478) 57 82 57 Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Zij spelen volksmuziek uit het
Maasland, spelen Muziek onder de
Notenboom en brengen nostalgische
liederen. De liedjes worden begeleid
met fluit, doedelzak en een
tongenorgeltje.
Naast de vaste expositie biedt
De Locht een aantal wisselexposities:
Van baby tot bengel, over opgroeien
in grootmoeders tijd, Mijn beeld van

Beatrix, Van legende tot volksgebruik
en Altbier, met informatie over lokale
en regionale kleine bierbrouwers uit de
vorige eeuw en hun speciaalbieren.
Het museum is in de zomerperiode
elke dag van 11.00 tot 17.00 uur
geopend. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Fusti Frusti
Biervatenrace
Vriendengroepen Ieskald, Ram Sjiek en De Beursschuivers houden op
24 augustus de allereerste Fusti Frusti Biervatenrace. Deze vindt plaats bij
café De Beurs in Horst.
Fusti Frusti is een biervatenrace
waarin diverse teams van twee spelers
en eventueel één coach tegen elkaar
strijden met een biervat over een
hindernisbaan. De hoofdprijs voor

de winnaar is 50 liter bier. Heren-,
dames- en mixteams vanaf 16 jaar
kunnen deelnemen. Opgeven voor de
biervatenrace kan tot 19 augustus bij
De Beurs.

Slotconcert en
dienstenveiling
In het Maaspaviljoen in Broekhuizen vindt op zondag 30 juni om
18.00 uur het jaarlijkse slotconcert van jeugdorkest BMBM plaats. Daarnaast
wordt er een goederen- en dienstenveiling gehouden om een deel van de
concertreis te verdienen.
Het programma start om
18.00 uur met een concert van fanfare
Broekhuizen. Aansluitend verzorgt
jeugdorkest BMBM onder leiding van
dirigent Johan Smeulders een optreden.
Tijdens dit laatste concert wordt
door de leden van het jeugdorkest
een goederen- en dienstenveiling
gehouden.

Het jeugdorkest BMBM bestaat uit
ongeveer veertig jeugdleden uit de
fanfares van Broekhuizen, Maashees,
Broekhuizenvorst en Melderslo.
Op zaterdag 6 juli vertrekt het
gezelschap voor de 33e keer richting
Luxemburg. Het programma voor de
concertreis van BMBM in Luxemburg is
te vinden op www.bmbm.eu
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Ongedwongen sfeer

Zomercarnaval, een groeiend feestje
Een keer carnaval per jaar is niet voldoende voor de Moandagoavondclub. Daarom organiseerde ze dit jaar weer
het zomercarnaval op 22 juni bij café De Beurs in Horst. Voorafgaand aan de feestavond trok er een kleine optocht
door het dorp. Om 19.11 uur was de receptie van prins Michel I, prinses Marlies en adjudanten Koen en Johan.
Ook dansmariekes Ellen, Linda en Nicole namen felicitaties in ontvangst.

De avond werd door diverse
artiesten muzikaal ingevuld. Ivan
en Frank beten samen het spits af.
Ook traden de plaatselijke bands
Nag naat achter de oere, Onjeklonje,
Aaltied noeit te laat, Thijssen en Co,
Pim Minckenberg, Neppie Kraft én
LVK-winnaar La Bamba op tijdens het
zomercarnaval.

zomercarnaval wist hij al dat hij prins
zou worden in 2013. Hij vond het
moeilijk om het geheim te houden:
“Ik ben een echte prater.” Hij geniet
zichtbaar van deze avond. Zijn dochters
Ellen en Linda zijn dansmariekes.
Ze zongen een lied voor Michel op
de feestelijke avond. Michel: “Het
zomercarnaval is een groeiend
feestje. Verschillende dorpen die ook
zomercarnaval vieren, komen hier
naar toe met hun prins om het mee te
vieren.”

Voor meer foto’s van het
Horster zomercarnaval,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Oer-Peellandschap

Wandeling door de
Zwarte Plak
De Zwarte Plak, een oer-Peellandschap op de grens tussen America en
Evertsoord, staat centraal op woensdag 3 juli. LGOG Kring Ter Horst
organiseert dan een zomeravondwandeling door dit gebied. De wandeltocht start om 19.00 uur.

Dit jaar was het zomercarnaval
net even anders dan andere jaren.
Het carnaval werd versterkt door
Sjaakies prijzenpaleis, waar je kans
kon maken op prijzen als een fiets of
kerstartikelen.

Opkomst
van jong tot oud
Voor de lekkere trek was er Tony’s
schaftkroam, waar lekkernijen zoals
pizzapunten werden verkocht. Wat

onveranderd bleef, was de grote
opkomst van het publiek. Van jong tot
oud wist de weg te vinden naar het
zomercarnaval. Volgens Ruud Willems
van de Moandagoavondclub is de
opkomst elk jaar groot.
Uit de positieve reacties van de
bezoekers blijkt dat het zomercarnaval
een bijzonder evenement is. Het
evenement en café De Beurs zijn
met elkaar verweven, vindt een
bezoekster. Ook Leon Gubbels houdt
van “de ongedwongen sfeer die er

hangt bij het zomercarnaval. Het is
lekker spontaan.” Martin Verstraaten
bezoekt het zomercarnaval ook dit jaar.
Volgens hem heeft het evenement een
“gemoedelijke sfeer. Er is veel variatie
en het is klein opgezet. Dit maakt het
tot een spontaan, niet gedwongen
evenement.”
Ook prins Michel I is laaiend
enthousiast. Hij voelt zich uitverkoren
om prins te mogen zijn. Hij heeft
het lange tijd voor zichzelf moeten
houden, want vorig jaar tijdens het

Genieten
aan de Maas
Vernieuwde kaart!
Genieten op ons terras

Vanaf heden weer verkrijgbaar in onze
gekoelde verkoopautomaat.
Voor kadopakketten en blauwe bessenprodukten
is onze winkel geopend:
Vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Schrijnwerkers Blueberries B.V.
Horsterweg 86, Grubbenvorst

www.hetmaashotel.nl

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

.

fungeerde tijdens de Tweede
Wereldoorlog als schuilplek
voor geallieerde piloten en Joden.
Sporen van de schuilplaatsen zijn
nog steeds op de Zwarteplakheide te
vinden. In de smalle strook aan de
oostzijde van de Zwarteplakheide zijn
de sporen van uitgegraven schuilplekken nog steeds zichtbaar.
De gids voor deze wandeling
is Jan Philipsen uit Kronenberg, lid
van stichting Groengroep Sevenum
en voorzitter van de stichting CEZP
(Cultureel Erfgoed Zwarte Plak.
Verzamelpunt is de parkeerplaats bij
De Golfhorst, Raamweg 8 in America.
Aanmelding is niet nodig.

Verse blauwe bessen!

Op zon
de hele dag
d
geope ag
nd
vanaf
12:00
uur

Heerlijke asperges

Na de ijstijden zijn in dit gebied
zandduinen gevormd. Die verweerden
weliswaar gedeeltelijk, maar zijn vaak
toch nog in het landschap aanwezig.
In 1933 werd een begin gemaakt met
de ontginning van de Sevenumse Peel
ten zuiden van de Zwarteplakheide.
De uit onvruchtbare zandgrond
bestaande top van het zandduin ter
plekke werd niet mee ontgonnen,
maar gebruikt als vulaarde voor
woning- en wegenbouw. Al snel
nadat deze kleinschalige zandwinning
in de jaren vijftig begon, ontdekte
men vuurstenen artefacten en werd
dit gebied tot monument verklaard.
Boerderij De Antoniushoeve

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

Nieuw
assortiment
perkplanten

Groente en
Sla planten

Tuinplanten, heesters,
hagen, vaste planten

Top kwaliteit, lage prijzen

tomaten, komkommer,
paprika, kruidenplanten,
winterprei, enz.
Nieuw ras spruitkool
(harde soort)

eigen kweek

pachysandra €0,80 - lavendel hidcote
hortensia’s €1,85 - viburnums €1,85
vlinderstruiken €1,85 - laurier €1,85
hedera aan stok 80 cm €1,45
potentilla fruticosa €1,85 - photinia €1,85

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Overdekt plantencentrum,
lage prijzen tot wel

50% korting
door eigen kweek

6 vaste planten

€ 10,00

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten
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Kermis in Hegelsom
De Hegelsomse kermis staat in het laatste weekend van juni op het programma. Op de locatie bij het jeugdhuis
achter de kerk verrijst komend weekend een feesttent waar SOC op zaterdag 29 juni het spits afbijt.
De jonge coverband SOC kreeg in
2012 het predicaat Beste coverband
van de Benelux opgeplakt door de
vakjury van Clash of the Coverbands.
Ze spelen rock- en popmuziek met een
voorkeur voor het wat stevigere werk.
Zondag gaat de kermis ’s middags van start. De band Trackdrop
speelt muziek van Johnny Cash tot

Kings of Leon. Daarna staat een band
op het podium met een geschiedenis die teruggaat tot de jaren zestig.
Muziekgezelschap The Sparks spelen hun beatmuziek. De dag wordt
afgesloten door Campaign. Zij brengen
rockmuziek.
Maandag 1 juli staat Zanger Rinus
in de feesttent. Rinus is bekend van zijn

nummers Met Romana op de scooter
en Hey Marloes. Na het optreden is
tijd ingeruimd voor een meet and
greet. De avond wordt verder muzikaal opgeluisterd door de Lekke Band.
Dinsdag wordt afgesloten in Beierse
sferen. Behalve doldwaze dj’s Tack-It
en Gurde staat ook Richtig Rex op de
planken met Duitse Schlagers.

Kusters

Snel geld verdienen met je club,
vereniging of als individu?

• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •

Ga in week 28 in de vroege avonduren
loten verkopen voor Zomerfeest Kronenberg,
in Sevenum en Kronenberg.

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

Goede verdiensten! Minimum leeftijd 15 jaar.
Bel met Wil Roodbeen 06 12 99 37 56 of mail naar wilrood@ziggo.nl
Meld je aan vóór maandag 1 juli!

industriedeuren

toon@kustersindustriedeuren.nl

Wij zijn op zoek naar:

Edisonstraat 36, 2171 TV Sassenheim
T 0252 - 343170
www.cleanplaza.nl

Algemeen
medewerkers
parttime m/v

Je werkt in teamverband vanuit onze nieuwe
RMM is een groeiend bedrijf op het gebied
vestiging America.
van reiniging van mobiele objecten op locatie.
Omdat ons bedrijf ook werkzaam is op de beschermde gebieden van
De onderneming is gestart met de reiniging
Schiphol
en andere locaties, kan een antecedentenonderzoek deel
van bedrijfs-wagenparken, maar heeft zich
uitmaken van de sollicitatieprocedure. Wij verwachten een representatieve
al snel uitgebreid met andere activiteiten
uitstraling en een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord
zoals: oplossen van calamiteiten en
en geschrift.
bestrijden van milieu-incidenten,
deicing vliegtuigen t.b.v. de burgerAls je op zoek bent naar een baan met afwisselende werkzaamheden,
luchtvaart en luchthaven diensten.
wilt
werken in een leuk team, geen negen tot vijf mentaliteit hebt en graag
Op dit moment zijn wij aan het
werkt
in de buitenlucht, ben je bij ons op het juiste adres.
uitbreiden naar het zuiden van
het land.
Wil jij meewerken om voor een bestaand bedrijf een nieuwe vestiging op te zetten?
Stuur dan je motivatie met CV naar erwin@cleanplaza.nl
Sluitingsdatum: 10 dagen na plaatsing van advertentie.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

AGENDA
America

Optreden Zanger Rinus
en Lekke Band
ma 1 juli 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: Tent Past. Debijestraat

Terrasconcert

di 2 juli 20.15 uur
Organisatie: Gemengd zangkoor
Cantaremos
Locatie: terras Aan de Brug

Openstelling
wo 3 juli 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Zomeravondwandeling
wo 3 juli 19.00 uur
Organisatie: LGOG Kring
Ter Horst
Locatie: start parkeerplaats
De Golfhorst

Broekhuizen
Slotconcert

Phoenix Biergarten XXL
di 2 juli 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: Tent Past. Debijestraat

Horst

Borduurcafé
vr 28 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden
za 29 juni 20.00 uur
Org: Horster Mannenkoor
Locatie: camping De Gortmeule

Koopjeszondag
zo 30 juni
Locatie: centrum

zo 30 juni 18.00 uur
Organisatie: Fanfare St. Nicolaas
en BMBM
Locatie: tuin Maaspaviljoen

Kronenberg

Natuurwandeling met gids

za 29 juni 13.00-01.00 uur
Organisatie: Stichting 7NTY7
Locatie: evenemententerrein

wo 3 juli 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode
Vennen

Griendtsveen

Filmvertoning De vloek
van Ravasha
do 27 juni 19.00 uur
Locatie: Basisschool De Driehoek

Grubbenvorst
Kermis

za 29 juni t/m di 2 juli
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

OMG! Festival

Lottum

Optreden dweilorkest
Koel Serveren
vr 28 juni
Locatie: café D’n Hook

Examenfuif
vr 28 juni 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Zomerdiner
zo 30 juni 17.00-20.30 uur
Locatie: De Vrije Akker

Kruidenworkshop
Roest presenteert Crude
Kid en Young Wayne
za 29 juni 23.00 uur
Locatie: café ‘t Stammineke

Optreden Pigtail
zo 30 juni 20.00 uur
Locatie: Brasserie In de Witte
Dame

Remember the 90’s
zo 30 juni 24.00 uur
Locatie: café ‘t Stammineke

Hegelsom
Openluchtconcert
vr 28 juni 19.00 uur
Org: Muziekver. St. Hubertus
Locatie: gemeenschapshuis
Debije

Kermis
za 29 juni t/m di 2 juli
Locatie: centrum

di 2 juli 10.00-12.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

Meerlo
Amuzant!

zo 30 juni 10.00 uur
Organisatie: De Muziekfabriek
Locatie: café Oud Meerlo

Melderslo
Optreden Binger

za 29 juni 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

Optreden Adrie en
Roger Gorissen
zo 30 juni 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Verzamelaarsbeurs
zo 30 juni 10.00-13.00 uur
Locatie: De Sevewaeg

Optreden SOC
za 29 juni 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: feesttent Pastoor
Debijestraat

Optreden Trackdrop,
The Sparks en Campaign
zo 30 juni 16.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: feesttent Pastoor
Debijestraat

Tienray

Jeugdinstuif: Bosstratego
vr 28 juni 18.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: vertrek soos

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie 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.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
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
Raadhuisplein 10 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
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 & De Vos
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

zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Zorg dat je erbij band!

Zondag 30-06, aanvang 18.00 uur

Jaren 60-70 herleven
met back again!

Maandag 01-07, aanvang 16.00 uur

Matinee met
‘ e brabanten’.
d
Grubbenvorst • 077 366 13 09
l
e
k
n
o
www.devonkel.nl
De V l
stzaa

café-fee

Praktijk Marion Lenssen-Versleijen

Behandeling bij o.a. depressiviteit, angst, relatie- en
opvoedingsproblemen, verslavingsproblematiek, verliesverwerking, burn-out en stress.
Gastendonkstraat 11 - 5961 JW Horst - 06-38765398
www.praktijkmlv.nl - info@praktijkmlv.nl - KvK 57586217

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

dinsdag

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Hobby-Gilde Horst e.o.
Vanaf september kunt u bij Hobby-Gilde
Horst de volgende cursussen volgen:
• genealogie
• computeren
- basiscursus
- voor gevorderden
- Excel
- iPad
• fotopresentatie
• fotografie
• bloemschikken
• beeldhouwen
• kaarten maken
• kralen maken
van Fimo klei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keramiek
powertex
schilderen
Engels
Frans
Italiaans
Nederlands
Spaans
badminton
bridge
- voor beginners
- wedstrijdbridge

Voor meer informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

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

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

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 16.00 - 17.00 uur

Zaterdag 29-06, aanvang 21.00 uur

Praktijk voor oplossingsgerichte therapie

Kronenberg

Venray

Spoedgevallendienst
28 juni t/m 4 juli
Bielen J.G.M.
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

09.45

Grubbenvorst

Swolgen

Tandarts

Heilige mis

Griendtsveen

(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

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

kermis programma

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

titi

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

tititi

Kijk voor onze abonnementen en de actievoorwaarden op www.xs4all.nl/actie. “Holy Guacamole”
quote afkomstig uit Spongebob Squarepants, 2004, Nickelodeon Movies.
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Kijk uw favoriete ﬁlms
thuis op de bank

Nu 100 ﬁlms voor 3 0,- bij Alles-in-1 van XS4ALL

Haarscherp
met
glasvezel

xs4all.nl/actie

