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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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De traditie van St. Goar
De jaarlijks terugkerende openluchtmis voor St. Goar
werd op zondag 7 juli in Meerlo gehouden. Ook dit jaar
kwamen de mensen in grote getalen naar de heilige
mis. St. Goar leefde als kluizenaar veel buiten en voelde
zich verbonden met Gods schepping. In Nederland wordt
St. Goar alleen in Meerlo herdacht.

De herdenking van St. Goar vond
plaats bij de St. Goarkapel, midden in
de bossen. Pastoor Ruud Verheggen
(44) uit Meerlo vindt de kapel in de
bossen een van de mooiste plekken
van Horst aan de Maas. Hij is erg posi-

tief over de herdenking: “Hier hangt
een andere sfeer dan in een kerk. Dit
komt door de natuur, de muziek van
de fanfare en de rust die hier heerst.”
Pastoor Verheggen vindt het mooi dat
hij deze mis mag leiden.

Jan Mooren (78) en Sjaak Wijnhoven (78) uit Meerlo spelen mee met
fanfare Eendracht Meerlo. Ze herdenken
St. Goar al vanaf jongs af aan. “Toen we
konden lopen, gingen we al mee.”
Lees verder op pagina 02

St. Sebastianus verder op OLS
Schutterij St. Sebastianus uit Sevenum is één van 29 schutterijen die nog kans maken op D’n Um, de hoogste
prijs die op het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) te behalen is. Schutterij St. Lucia uit Horst en de
Grubbenvorster St. Jan werden tijdens het eerste weekend van het OLS al uitgeschakeld.

RKT
ZOMERMf 1A2.0
0 uur
18 juli vana

De strijd om D’n Um vindt dit jaar
in Stramproy plaats en wordt georganiseerd dor schutterij St. Antonius.
Iets voor 21.00 uur werd afgelopen
weekend de kaveling gestaakt door

www.ahhorst.nl

emuziek
aansluitend liv aplein
in
m
el
op het Wilh

13.29

8.79

Warsteiner

premium, krat 24 x 30 cl

de federatie. In totaal zijn er nog 29
schutterijen in de race, waarvan 26 uit
Nederland en drie uit België. Zaterdag
13 juli gaan alle schutterijen, en dus
ook de Sevenumse schutters van St.

Sebastianus, verder met de strijd voor
de winst en de organisatie van het
volgende OLS. De wedstrijd begint om
11.00 uur weer op het feestterrein in
Stramproy.

2.09

1.46 Inbreker aangehouden
Een 26-jarige Pool is maandag 8 juli aangehouden op de Sint Jansstraat in Meterik op verdenking van
betrokkenheid bij woninginbraken in Grathem in de nacht van 5 op 6 juli.

AH Zaden &
Pittenbrood
Vers uit eigen oven!

De man lag op een bankje aan de
Sint Jansstraat in Meterik te slapen.
Na controle bleek zijn signalement
overeen te komen met dat van

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

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

Wijkwebsite
gaat in de
lucht
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Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

Thema vakantie: ‘De mensen logeren echt bij ons’
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een van de inbrekers die in Grathem
overlopen werden. De verdachte had
samen met een andere man geprobeerd in te breken in een woning aan

de Burgemeester Smeetsstraat in
Grathem. De man is overgebracht
naar het politiebureau waar hij is
ingesloten voor nader onderzoek.
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Onderzoek naar kracht America

Inwoners zien voorzieningen liefst
op een plek geconcentreerd
De inwoners van America zien het liefst dat de zorgvoorzieningen die er nu zijn, straks geconcentreerd worden in het nog te bouwen
Gezondheidscentrum. Dat blijkt uit een enquête die onder leden van het burgerpanel is gehouden.
Het onderzoek ‘Op zoek naar de
Kracht van America’ werd gedaan
door de Werkgroep Zorgkracht, op
verzoek van Gezondheidscentrum
America en de dorpsraad. Doel van
het onderzoek was om erachter te
komen wat de Americanen missen
op het gebied van zorg en welzijn.
Daarnaast wilden de onderzoekers
weten in hoeverre de inwoners zelf
willen bijdragen aan de zorg voor een
ander.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
en Swolgen
flyer

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

De enquête werd gehouden
onder 43 inwoners van het dorp,
in de leeftijd van 22 tot 67 jaar. De
onderzoekers geven zelf al aan dat dit
geen representatieve afspiegeling van
het dorp is. Dat komt omdat de leden
persoonlijk gevraagd zijn om deel
te nemen aan het panel en zich niet
hebben aangemeld. Het burgerpanel
maakt deel uit van het projectplan
Pionieren met patiëntenparticipatie
van de cliëntenraad van het

gezondheidscentrum. Het is de
bedoeling dat het panel vaker
ingezet wordt om zo de inwoners te
betrekken bij de zorg en welzijn in
het dorp.

Men is bereid
elkaar te helpen
Uit het onderzoek komt onder
meer naar voren dat de bewoners de
huidige voorzieningen, zoals huisarts

en apotheek, graag willen behouden
en het liefst samengevoegd zien in
het gezondheidscentrum. Gemist
worden onder andere een tandarts,
goede openbaar vervoer en een
multifunctioneel centrum. Opvallend
is volgens de onderzoekers verder dat
men bereid is anderen te helpen, als
daar vraag naar is. Gedacht wordt dan
aan bijvoorbeeld het helpen met de
administratie, huishoudelijke taken of
boodschappen.

Proef in Horster Norbertuswijk

Wijkwebsite de lucht in
Weet u wie er allemaal in uw eigen straat woont? Laat staan: kent u al uw wijk- of dorpsbewoners? Velen van u
zullen ontkennend moeten antwoorden. Om daar verandering in te brengen en daarmee de gemeenschapsvorming
te stimuleren, startten Synthese en het Wijkcomité Norbertus een pilot voor een hyperlokaal sociaal medium:
gesprekindebuurt.nl
Alle Postmus, medewerker van
welzijnsinstelling Synthese, opent
tijdens het gesprek een vrolijke
website met allerlei herkenbare foto’s
van de Horster Norbertuswijk en haar
inwoners. “Met de wijkwebsite willen
we ontwikkelingen in de gemeenschap
stimuleren en tegelijkertijd voorzien
in hulpverlening”, vertelt hij. Een
afwijkend kenmerk ten opzichte van
andere sociale media is dat op de
site de gewone buurtgesprekken
en hulpverlening gecombineerd
zijn. Mensen kunnen hun ideeën
uitwisselen en zorgvragen stellen,
bijvoorbeeld als iemand een oppas
of vervoer nodig heeft. Daarnaast
kan professionele hulp ingeschakeld
worden: ook maatschappelijk werkers
zijn actief op het sociale medium. “Ons
kantoor is niet altijd open, maar als
iemand om twaalf uur ’s nachts zijn
problemen kwijt wil, kan het al erg
opluchten om het in een bericht naar
een maatschappelijk werker te sturen”,
aldus Postmus.
Een probleem voor de saamhorigheid in de wijk is dat mensen elkaar

vaak mislopen. “Ouderen zijn overdag
actief, jonge ouders kunnen vaak pas
iets doen als de kinderen op bed liggen
en mensen met een baan kunnen niet
overdag ergens aanwezig zijn”, geeft
Alle als voorbeeld. “Met de site kun je
zelf bepalen wanneer je reageert en
kun je dus mensen tegenkomen die
je normaal zou mislopen. Daarnaast
komen op informatieavonden toch vaak
wat oudere en dezelfde mensen af.
We proberen met deze website iedereen bij zijn eigen wijk te betrekken.”
De website toont een soort keukentafel waar ‘buurtgesprekken’ geopend
kunnen worden. Ook activiteiten in de
wijk en nieuws worden verzameld.
“Mensen kunnen elkaar uitnodigen
en men kan aanschuiven bij gesprekken.” Als voorbeeld toont Postmus
een gesprek over een buurtbarbecue.
“Er kan een takenlijst aan een gesprek
toegevoegd worden: wie doet wat? Ook
kunnen er documenten als foto’s of een
aanwezigheidslijst worden toegevoegd.
In een besloten gesprek met een maatschappelijk werker kan zo bijvoorbeeld
een stappenplan worden gedeeld.”

Samen met onder andere Proteion
en Dichterbij werd een website
ontwikkeld die ook voor ouderen of
gehandicapte mensen makkelijk te
gebruiken is. “De Norbertuswijk is
een pilot. We hebben het geluk dat
hier een heel actieve werkgroep en
veel enthousiaste mensen wonen
die graag mee doen. Zij kunnen
ideeën die uit hun recent gehouden
wijkenquête kwamen via de website
verder uitwerken. Het kan een
opstapje zijn naar een vergadering of
nieuwe werkgroep is.” Ideaal gezien
zijn de ontmoetingen op de website
dan ook een eerste stap. “Het is een
laagdrempelige manier om elkaar te
leren kennen. Als daar ontmoetingen
uit komen, is dat natuurlijk altijd goed”,
vindt Postmus.
Vanaf 12 juli is de website online
en kunnen wijkbewoners of mensen
die in de wijk werken zich aanmelden
of elkaar uitnodigen. De officiële
opening laat nog even op zich wachten,
dit gebeurt tijdens de nationale
Burendag op zaterdag 21 september.

Vervolg voorpagina

De traditie
van St. Goar
Sjaak is ook nog op een andere
manier verbonden met St. Goar: in
2000 heeft hij de kapel gerestaureerd. Gedurende een jaar werkte
hij met veel toewijding. “En het
resultaat mag er zijn”, vinden de
mannen. De opkomst bij de herdenking was groot. Veel bezoekers
hadden een eigen stoel meegenomen, om zo optimaal te kunnen
genieten van de mis. Een van de
trouwe bezoekers is Piet Jenneskens
(85). Piet woont in Venray, maar
komt oorspronkelijk uit Meerlo. St.
Goar herdenken is ook voor hem
een traditie. Hij is voor de 70e keer
aanwezig bij de heilige mis en keek
er ook dit jaar weer naar uit. Tijdens
de mis werd onder andere het Mea
culpa voorgedragen, de fanfare
speelde liederen en ook het St.
Goarlied werd ten gehore gebracht.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Koper kerk
Melderslo
gestolen
Bij het kerkgebouw in
Melderslo is koper van de bliksemafleider gestolen. Omdat het
kerkbestuur dit pas geleden heeft
ontdekt, weet ze niet wanneer het
koper is meegenomen.
Volgens vice-voorzitter Michel
van de Pas werd de diefstal per
toeval ontdekt bij een controle van
het gebouw. “De bliksemafleider
gaat op diverse plekken de grond in.
Op vier plaatsen is op twee meter
boven de grond het koper afgeknipt.” Hoe hoog het schadebedrag
is, is nog niet duidelijk aldus Van
de Pas. “Maar dat is denk ik hoger
dan de waarde van het koper dat
is meegenomen. We hebben in elk
geval wel aangifte gedaan bij de
politie. Daarnaast hebben we in het
plaatselijk weekblad een oproep
gedaan aan mensen om alert te zijn
op verdachte situaties.”

Nepgeld in
omloop
Politie Horst deed vorige week een waarschuwing uit voor vals geld. In
Noord-Limburg zijn de laatste weken regelmatig valse bankbiljetten van 50
euro opgedoken. Er werd mee betaald in winkels, horecagelegenheden en
bij verkoop via websites. Volgens de politie werden ze “massaal verspreid.”
De politie heeft meerdere biljetten met hetzelfde serienummer
aangetroffen. In Horst aan de Maas
zijn valse biljetten aangetroffen bij
horecagelegenheden en bij betalingen
na een aankoop via verkoopsites
als Marktplaats.nl of het lokalere
Nolensplein.nl Uit onderzoek blijkt dat
het fenomeen wijdverspreid is: ook
in de rest van Nederland, België en
Duitsland duiken veel valse biljetten op.
De biljetten zijn volgens de
politie redelijk gemakkelijk van echt

te onderscheiden. Kenmerken zijn
bijvoorbeeld dat de nepbiljetten geler
zijn dan een origineel briefje van
vijftig, dat ze eruit zien alsof ze een
keer mee gewassen zijn en dat ze
geen watermerk hebben. Ook blijkt de
zwarte draad links uit het midden te
ontbreken. Het zilverkleurige hologram
ligt voelbaar op het nepbiljet en
verandert ook niet bij kantelen.
Politie Horst adviseert gedupeerden
om aangifte te doen van de valse
biljetten.

Verrukkelijk 3-gangen
zomerdiner naar keuze
in het hart van de Maasduinen
3-gangen
koopavondmenu

€35,00

€16,50
€26,00

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Familietraditie op
kermiszondag Lottum
De familie Bongers heeft een traditie die 40 jaar bestaat: frühshoppen. Op kermiszondag wordt elk jaar al vroeg
een biertje gedronken bij Café D’n Hook in Lottum. Zo ook zondag 7 juli.

Er zijn weer

lekkere
kersen
Dat proef je

HORST • GRUBBENVORST

De vader van oud-Lottumer Jo
Custers (65) is met de traditie begonnen. Langzaam maar zeker gingen ook
leden van de familie Bongers met de
vader van Jo een biertje drinken. Dit is
uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende traditie, waarbij iedere man van
de familie, ouder dan 16, mee naar de
kroeg gaat.
Jaarlijks verzamelen de mannen
om elf uur bij oma, die hen sponsort.
Vervolgens gaan ze naar de kroeg.
Vroeger werd voorafgaand aan het
cafébezoek de processie gelopen, maar
dit gebeurt nu niet meer. Ook blijft het

niet bij één biertje, er worden volgens
Jo wel 14 of 16 rondjes gegeven. De
middag eindigt om vier uur bij oma,
waar koude schotel gegeten wordt. “De
gezinnen gaan die middag nog naar de
kermis, maar de ‘ouderen’ blijven thuis
om bij te komen”, vertelt Jo.

De leukse verhalen
worden hier verteld
“Het is een grote familie, de
familie Bongers”, zegt hij. “Er zijn veel
verjaardagen, maar de leukste verhalen
worden toch hier verteld. De meest

vreemde dingen krijg je hier te horen:
mooie verhalen, persoonlijke dingen
maar ook sterke verhalen.” Jo lacht:
“De groep bestaat uit 32 mannen, maar
we zijn niet vaak compleet vanwege
vakanties.”
Arno Bongers (17) uit Lottum is
de jongste van het stel. Arno moet
zometeen speechen. “De jongens die
oud genoeg zijn en dus voor het eerst
meegaan, moeten speechen”, aldus Jo,
die de speech wel een beetje voorzegt.
Vraag je aan Arno wat het leukste aan
de traditie is, dan is zijn antwoord:
“Met de familie zuipen.”
Deckersgoedtweg 3  5975 RR Sevenum  T: 077 467 13 92  E: info@vgdinstallatie.nl

Vernieling cafetaria
Griendtsveen
Cafetaria De Wienerhof in Griendtsveen is in de nacht van zaterdag 29 juni op zondag 30 juni flink vernield. Er
zijn parasols weggehaald, spullen kapotgemaakt, maar ook een vlag in brand gestoken. “Gelukkig heeft het deze
keer geen grote gevolgen gehad”, aldus Lindsey Langeweg, bedrijfsleidster van de cafetaria.

VGD Installatie gaat op vakantie van 15 juli t/m 11
augustus. Maandag 12 augustus staan wij weer voor
u klaar! Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Aanleg en advies
elektrotechnische
installaties
www.vgdinstallatie.nl

Eric van Gasteren, Leon Driessen
Marcel Lemmen en Ton Swinkels

Onderdeel van

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 13 juli 2013

Lekker barbecueën,
diverse spiezen 4e gratis
VLEESWARENKOOPJE

bij 150 gram beenham
100 gram beenhamsalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

STAPEL
KORTING!
Mandjes vullen

met
reeds afgeprijsde artikelen*
Toen Langeweg zondagmiddag bij
de cafetaria kwam, zag ze dat twee
buxushaagjes overhoop gegooid waren,
er een vlag was afgebrand en dat
parasols waren gestolen. “Ik sprak een
inwoner die zaterdagnacht rond twee
uur is langsgelopen, toen was er nog
niks aan de hand.”

De schade voor de cafetaria viel
mee: het was voornamelijk promotiemateriaal dat vernield was. “Dat
krijgen we wel weer nieuw, denk ik”.
Geschrokken was Lindsey wel. “Ik vind
het eigenlijk al te gek dat ik het terrasmeubilair elke nacht binnenzet.”
De medewerkster van De Wiener-

hof vroeg in het mededelingenblad van
Griendtsveen om mee uit te kijken naar
dit soort vandalisme. “Als de heg, waar
de vlag die is afgebrand in stond, vlam
had gevat, hadden de huizen rondom
de Wienerhof ook enorme schade op
kunnen lopen. Ik hoop hiermee mensen alert te houden.”

bij 1 stuk
bij 2 stuks
bij 3 stuks
bij 4 stuks
of meer

10%
20%
30%
40%

EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA

* m.u.v. accessoires

korting
korting
korting
korting
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Hennepkwekerij
opgerold
In Broekhuizenvorst is woensdag
3 juli een hennepkwekerij opgerold.
De politie trof na een tip in een
woning 95 planten en groeilampen,
snoeren en afzuigslangen aan.
De bewoners van het huis
aan de Mgr. Schravenstraat in
Broekhuizenvorst, een 65-jarige man
en een 59-jarige vrouw, zijn volgens
de politie aangehouden. De kwekerij,
waarvoor het echtpaar een volgens de
politie levensgevaarlijke stroomaansluiting had aangelegd, bevond zich op
de zolder van hun huis. De woning aan
de Mgr. Schravenstraat was gehuurd.
De woningcorporatie heeft het huurcontract van het echtpaar beëindigd.
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Horst aan de Maas in Beeld
Het Jongenskoor Swolgen
15/16

De plaquette ter herinnering aan het Jongenskoor van Swolgen werd op zondag 18 oktober 2009 onthuld. De plaquette is gemaakt door
kunstenaar Jack van Iwaarden de Vreede, in nauwe samenwerking met dirigent Harry Peeters en hangt aan de muur links van de ingang van de St.
Lambertuskerk in Swolgen.
Tijdens een van de reizen naar
Rome werd op nieuwjaarsdag in
de Pausmis gezongen. “Er stonden
toen wel honderd koren in de Sint
Pieter en de paus deed de mis.”

Swolgen zal het
koor missen

Zoektocht
naar dieven
metalen
Politie Horst is op zoek naar
criminelen die in een grijze Seat Inca
rijden. De bestelauto heeft het
kenteken VS-PN-45. De bestuurder
en inzittenden worden ervan
verdacht in het buitengebied
metalen en voertuigen te stelen.
Woensdagavond 3 juli kreeg de
politie een melding binnen dat iemand
de grijze bestelauto in het buitengebied tussen Horst en Meterik had
gesignaleerd. De wagen was het eigen
terrein bij een woning opgereden. “De
eigenaar van de auto is een bekende
van de politie. Zij stelen alles wat los
en vast zit. Vaak rijden ze bij iemand
het erf op en stelen ze zitmaaiers,
crossmotoren en metalen zoals koper.”
Ook donderdagochtend 4 juli werd
de bestelbus weer gesignaleerd. Wie
getuige is geweest van diefstal of wie
de grijze Seat met kenteken VS-PN-45
heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via
0900 88 44.

Op de bronzen plaquette staat
de Swolgense kerk afgebeeld.
Daarnaast staat een notenbalk
met daaronder de lijfspreuk
van het koor: ‘Cantate Domino
canticum novum’, dat ‘Zing een
nieuw lied voor de Heer’ betekent.
Onder de notenbalk staat de tekst
‘Jongenskoor Swolgen 1945 – 1997’
en aan de rechterkant van de plaquette is een vijfkoppig jongenskoor uitgebeeld dat met bladmuziek in de hand staat te zingen voor
orgelpijpen.

Dirigent Harry Peeters richtte in
1945 een jongenskoor op in Swolgen.
Tijdens de hoogtijdagen telde het koor
ruim veertig leden. Uiteindelijk werd
in 1997 besloten om niet meer op te
treden en te repeteren, onder andere
vanwege teruglopende ledenaantallen. Op zondag 18 oktober 2009 stopte
het jongenskoor van Swolgen officieel.
Er kwam daarmee een einde aan een
traditie in Swolgen. Generaties jongens
werden na hun basisschooltijd lid van
het jongenskoor en zongen jaren mee
met de Gregoriaanse liederen.

SEVENUM (ruilen):
vrijstaande boerderij in het
buitengebied met 5.000 m2 grond
en schuur, wil ruilen met woning
in Sevenum, slaapkamer en
badkamer op de begane grond
geniet de voorkeur.

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

In de bouwvakvakantie werken wij door!
Laat uw ketel nu onderhouden voor € 50,00 incl. voorrijkosten,
excl. onderdelen. Ook ’s avonds en op zaterdag.
Geldt alleen in de gemeente Horst aan de Maas en Venray.

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

Naast zingen deed het koor
nog veel meer: zo waren er jaarlijks
kampen en tochten en maakte het koor
ook reizen, naar bijvoorbeeld Wenen,
Brussel en Rome, om daar op te treden.

Zingen
in de Pausmis
Een van de vroegere leden herinnert zich nog: “Naar Rome zijn we met
de trein gegaan. Dat was echt een
uitje. We sliepen dan bij gastgezinnen of bij nonnen in een klooster.”

Gijs de Swart, toenmalig
voorzitter van het jongenskoor,
vertelde op de laatste officiële
dag in 2009 van het koor aan dit
nieuwsblad: “Swolgen zal het koor
zeker missen. Voor veel jongens
uit Swolgen was het een traditie
om vanaf de lagere school tot
hun achttiende lid te zijn. We
hadden de afgelopen jaren een
teruggang in het aantal leden.
Ook het kerkbezoek ging omlaag,
waardoor de interesse in het koor
minder werd. Na het overlijden
van Harry Peeters, die 50 jaar
lang onze dirigent is geweest,
werd het moeilijk om het koor in
stand te houden. Harry Peeters
was onze drijvende kracht en
dirigeerde het koor zonder hiervoor
een vergoeding te vragen.”
Dirigent Peeters legde tijdens
zijn lange termijn als dirigent
een uitgebreid archief aan. Dit
is in 2009 overgedragen aan het
Gemeentearchief Venray.
Tijdens de hoogmis op zondag
18 oktober 2009 werd de plaquette onthuld en zong het koor,
bestaande uit leden en oud-leden,
in de St. Lambertuskerk haar laatste
noten.
(Bron: onder andere de website van
de kunstenaar)
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Werkgroep blijft bij verandering

Pieterpad-route blijft
gewijzigd
Aan het verzoek van inwoners van Meerlo om de oude Pieterpad-route in eer te herstellen, wordt niet voldaan.
De Pieterpad-route komt niet terug naar het centrum van Meerlo, maar blijft langs de Dorpsbroekstraat lopen.
Dat verklaart Werkgroep Pieterpad desgevraagd. Vorige week nog pleitten inwoners van Meerlo voor het herstellen
van de oude route.

Een kleine lakbeschadiging?
Smart Repair … zie onze site
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:

BEKRO B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst
Tel. 077- 398 18 27-Fax 077- 398 72 45

Namens de buurtbewoners schreef
Meerlonaar Jan van Dijk een brief
naar Werkgroep Pieterpad in Arnhem.
De bewoners zijn van mening dat de
wandelaars door de nieuwe route veel
markante gebouwen in het centrum
van Meerlo mislopen. De oude route
liep over de Hoofdstraat in Meerlo
en vervolgens naar de brug over de
Grote Molenbeek richting Swolgen. De
huidige route maakt bij de voormalige
ambtswoning een buiging richting de
Mgr. Jenneskensstraat en loopt dan
over de Dorpbroekstraat. Volgens Van
Dijk lopen de wandelaars op deze
manier de geschiedenis van Meerlo
voorbij, want in de Hoofdstraat staan
onder andere rijksmonument Huize
Meerlo, vroegere melkfabriek De Fuus
en kapelaanswoning Sint Jan.

“Voor de achtste druk van het
Pieterpad zijn zeer veel wijzigingen
verwerkt, met als doel om de route
aantrekkelijker te maken. Ook bij
Meerlo is daarbij gekozen voor een
beperkte routewijziging van 700 meter
lang”, laat Maarten Goorhuis namens
Werkgroep Pieterpad in een reactie
weten. “De reden voor de routewijziging is dat we menen dat de nieuwe
route voor de wandelaar aantrekkelijker is. In de oude route werd het
dorp zo’n beetje over de gehele lengte
doorkruist. Naar onze mening kon aan
kwaliteit gewonnen worden door de
route gedeeltelijk te verleggen naar de
Dorpsbroekstraat. Via de deze straat,
die slechts aan één zijde bebouwd is,
kijkt de wandelaar uit over weilanden met koeien of schapen en is er

zicht op het stroomdal van de Groote
Molenbeek. Uiteindelijk wordt toch
ook de kern van Meerlo aangedaan”,
verklaart de Werkgroep. “Wij zijn dan
ook niet voornemens om de oude route
weer in gebruik te nemen, ook niet
als alternatieve keuze-route. Voor de
wandelaars wordt de situatie hierdoor
alleen maar verwarrender, terwijl de
huidige route naar ons idee nog steeds
aantrekkelijker is dan de oude.” Van
Dijk en zijn medebuurtbewoners vinden
het onbegrijpelijk dat het pad is verlegd
zonder enige vorm van overleg. Eerder
gaven zij al aan dat, mocht de organisatie besluiten de route niet terug te
leggen, buurtbewoners de ‘alternatieve
route’ zullen voorzien van eigen routebordjes, zodat wandelaars alsnog de
oude route kunnen nemen.

n

sproeiers
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kleppen

n

snelkoppelingen

n

buizen
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slangen

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

badkleding • nachtmode • ondermode
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50

Heropening
Happy Hair
15 juli van 17.00 - 20.00 uur
bent u van harte welkom om onze
vernieuwde salon te komen
bewonderen onder het genot van
een hapje en een drankje.

Tot ziens bij

Herstraat 8, 5961 GJ Horst ★ T 077 - 398 19 33 / 06 - 10 01 12 92
info@happyhairhorst.nl ★ pkleeven@planet.nl ★ www.happyhairhorst.nl

LEKKER

Vier generaties in Melderslo
Melderslo is weer een familie met vier generaties rijker. Een maand geleden werd Thijsje Bouten
geboren, dochter van Linda Bouten-Sleegers. Zij is de kleindochter van Riek Sleegers - van Ooijen en
achterkleindochter van Mie van Ooijen – Tegelbeckers.

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie

Papillon
Indrukwekkende film uit 1973
waarin de hoofdpersoon een vlinder
tatoe op zijn borst liet zetten.
De film eindigt met een ongewisse
sprong naar de vrijheid.
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Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties,
kaarten, bloemen enz. die we hebben ontvangen
bij ons 50-jarig huwelijk.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.
Chrit en Tiel Coenders-Reintjes, Lottum

Geboren

Geboren 3 juli 2013

1 juli 2013
Zoon van
Rick Tunnesen en
Joke Welten
Zonnedauw 33
5975 TD Sevenum

Zoon en broertje van
Edwin en Ineke
Coppes-van der Sterren
Eline en Roan
Kempkesstraat 10
5976 PE Kronenberg

Sjoerd

Sven

Maan Wijnhoven
Een van de grondleggers van
VTS, een groepje amateurfilmers
dat vanaf 1985 video-opnames
maakte en monteerde van
algemene gebeurtenissen. Was
het liefste actief als cameraman
en schuwde extreme situaties
niet. We zullen hem missen.
Filmvrienden van
Video Techniek Sevenum
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Schuifwandkasten Op Maat Sevenum.
Ruim 25 jaar specialist in maatwerk
schuifwandkasten, kastinterieurs en
inloopkasten. Persoonlijk advies en gratis
offerte aan huis. Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen).
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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.
Te koop kersen, frambozen, rabarber,
komkommers, peulen, tuinbonen
enz. Thijs Huys, Langstraat 64, HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.
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.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
Caravanstalling Kronenberg.
Wij bieden een servicegerichte stalling
voor uw caravan, camper, boottrailer,
aanhangwagen of oldtimer. Zie voor
voorwaarden, openingstijden en tarieven www.caravanstallingkronenberg.nl
of bel 06 25 22 24 76.

60 jaar geleden hebben onze
ouders en grootouders

Nel en Jeu
RamaekersReijnders
elkaar het jawoord gegeven.

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)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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!
Uw oude videobanden (VHS-SVHSSVHSC), hi8 tapes, dv tapes of beta
banden op dvd laten zetten?
Dat kan voor € 12,50 per band/dvd.
Mail naar frankawillems88@gmail.com
of bel 06 12 42 89 42.
Te huur 4 persoons appartement
in Winterberg met uitzicht op
bikepark en bobbaan.
Info: jeanne.verdellen@hotmail.com

Verloren woensdag 3 juli tussen
11.30 - 12.15 uur zwarte kunststof
gereedschapskistje van tractor met
2 klemsluitingen. Tel. 06 57 99 28 41.

Tijdens de Heilige Mis op
13 juli om 19.00 uur in de
kerk van St. Jan Evangelist
te Meterik willen wij
hiervoor dank zeggen.
Het feest wordt in besloten
kring gevierd.
St. Jansstraat 56a,
5964 AD Meterik
Te koop zonnebloemen en koffieboeketjes € 2,- per bos. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America 077 464 13 80.
Bridgecursus Bridgeclub-Horst.
Cursus voor beginners door ervaren
docent start op dinsdag 10 sept.
12 lesavonden voor € 75,- excl. boek.
Interesse? Neem contact op met:
Kika van Nieuwenhuijzen 077 398 27 98.
Nieuwe aardappelen in zakken van
5 kg. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63, Hegelsom. Zelfbediening!
Te koop kleine pakjes hooi à € 2,50
Fam. van de Munckhof
America T. 077 – 464 18 13
Te koop nieuwe aardappelen in
zakken van 5 kg. Horsterweg 21a
Castenray. M. Direks 06 20 22 92 25.

Ik ben op zoek naar een garage in de
omgeving van de Zegersstraat in Horst.
Verdere info: 06 51 78 31 59.

Grafmonumenten
en restauratie

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

In september start er weer een tekenen schildercursus in Hegelsom. Voor
meer informatie: mail naar
helmievanderiet@kpnmail.nl
Rolsteiger nodig?
Verkoop en verhuur van ladders, trappen
en rolsteigers! Tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Te koop elektrische fiets, merk Sparta
ion. 4200 km gelopen.
Tel. 06 55 70 07 64.
Maandag 1 juli verloren tijdens
fietstocht, zwart vest met opdruk aan
achterkant. Tel. 06 27 23 78 46.
Uw woonhuis verhuren?
Wij regelen het snel, goed en goedkoop
(ook leegstandswet).
Groengoed Makelaardij 077 398 75 76
of info@groen-goed.nl
Vrijdag 5 juli 11.30 uur op Venrayseweg
in Horst ben ik bij het inladen van de
auto mijn iPad kwijtgeraakt. Hij lag
op een tas. Onbewaakt moment.....
Beloning! Brendan 06 22 37 91 29.
Op 2 juli gevonden ter hoogte van
Americaanseweg 43 (bij infobord)
dameshorloge. Tel. 06 27 23 78 46.
Verloren in Kronenberg Nokia x2.
Wil de eerlijke vinder de telefoon
of op z’n minst de geheugenkaart
opsturen naar Den Bunder 28, 5976 PM
in Kronenberg?
Te koop electrische zonneluifel.
Breedte 6,50 mtr; uitschuifbaar tot
3,50 mtr. Z.g.a.n. Tel. 077 398 82 52.

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

Kinderdagverblijf
Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Dag en nacht bereikbaar

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

Verloren zwarte portemonnee met
inhoud op maandag 1 juli ± 13.00 uur
van Plus naar Nieuwstraat.
Tel. 077 398 18 31.
Te koop zoete morellen, ook zelf
plukken. Tevens groot assortiment
bloemen en planten. P. v. Lankveld,
Tienrayseweg 2 Meerlo.
Tel. 06 53 13 01 32.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Dyslexie en/of leerproblemen?
Gratis intake-gesprek. Professionele
hulp,begeleiding bij dyslexie en andere
leerproblemen. B.v. lezen/spelling/
rekenvaardigheid/Engels voor alle
leeftijden. info@reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl

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

www.theoarts.com

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

Welkom kleine meid!

Geboren op
28 juni 2013

Jet
Dochter van:
Daan en Jeanine
Schoeber-Nijkamp
Nieuwstraat 78
5961 HE Horst
Medio augustus verhuist WeYoga
naar de Industriestraat in Horst
(voorheen Lumar). Het beloofd een
prachtige ruimte te worden!
Na de vakantie een gratis proefles?
Meld je aan: www.weyoga.nl/contact
Goedkoop dvd’s mee op vakantie.
Koop nu goedkoop ex-verhuur films:
5 voor € 15 of 10 voor € 25. Op=op!
Wij hebben nu ook voordelige
huurpakketten voor 16, 23 of 30 dagen.
Vele nieuwe topfilms te huur!
Ster Videotheek Venloseweg 2 Horst.
Herberg de Lindehoeve. Zondag 14-07
weer een heerlijk Voermansontbijt van
9.00 tot 12.00 uur. Reserveer op
www.herbergdelindehoeve.com of
tel: 077 327 01 35. Deelnemer
fietstocht Kunst op vakantie. Route op
www.slapeninlimburg.nl
Te koop metalen broeikas.
Afmetingen: 3m breed, 2,50m lang en
1,20m hoog. Rondom glas, voorzien
van 6 aluminium ramen.
Tel. 06 30 81 31 04.
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.
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‘Het fontein’ aangepakt
Het Kronenbergse Greenteam was afgelopen week druk bezig met het opknappen van wat in de volksmond ‘het
fontein’ wordt genoemd: de hoek van De Hees en de Meerweg. Nadat vrijwilligers eerder al struiken en een aantal
bomen gerooid hadden, was het tijd om te schoffelen.

nieuws 07

Bieb Sevenum
verhuist
Het bibliotheekuitleenpunt voor volwassenen in Sevenum gaat
verhuizen naar het Pastoor Vullinghsplein. Wat er vervolgens in de
voormalige bibliotheek van Sevenum komt, is nog niet bekend.
Op 1 mei opende het uitleenpunt
in de voormalige bibliotheek. In
eerste instantie zou het uitleenpunt
in Sevenum al in februari worden
geopend. De openingsdatum werd
echter steeds verder doorgeschoven
omdat Stichting Openbare Bibliotheek
Sevenum en gemeente Horst aan de
Maas het niet eens werden over de
overdracht naar BiblioNu. Uiteindelijk
werd het uitleenpunt toch geopend.
Er was destijds al interesse van een
exploitant voor het gebouw, maar

de gemeente wilde niet langer
wachten op een haalbaarheidsonderzoek naar diens plannen. Nu
gaat het uitleenpunt verhuizen naar
het Pastoor Vullinghsplein en opent
daar per 14 augustus de deuren. Het
punt is bestemd voor volwassenen.
Wethouder Ger van Rensch wil verder
niet ingaan op eventuele plannen
met het voormalige bibliotheekgebouw. Volgens hem is er wel concrete
interesse, maar is het nu nog te vroeg
om daar meer over te zeggen.

Banieren gestolen
Het Greenteam is ontstaan uit
een pilot om de zelfredzaamheid van
Kronenberg te vergroten en het dorp
toekomstbestendig te maken. Het team
bestaat inmiddels uit elf vrijwilligers.
Die vrijwilligers begonnen vorige week
met het opknappen van ‘het fontein’.
De daadwerkelijke fontein stroomt
na twee jaar weer en het onderhoud
schiet al aardig op. “Er komen een

aantal vakken waar bloemen in komen,
zoals de roos die ons kerkdorp heeft
gekregen”, vertelt Jan Philipsen, lid
van de dorpsraad en het Greenteam.
“De hoek wordt zo een stuk opener,
mensen kunnen de bankjes nu tenminste zien staan.” Naast planten en de
al eerder opgeknapte bankjes, komt
er ook een grote boomstam waaruit
twee bankjes en een houtsnijkunstwerk

gezaagd zijn. “Die bomen stonden nog
op het oude schoolplein. Daar is een
kroeënekraan in gezaagd”, vertellen de
mannen. “En ze zitten ook nog lekker.”
Het Greenteam wordt ondersteund
door de gemeente: zij doen het werk,
de gemeente vergoedt materialen. Jan
Philipsen: “Dat gaat perfect. Je moet
zelf actie ondernemen, dan gebeurt er
tenminste wat in het dorp.”

Bij lunchroom Beej Mooren in Horst zijn in de nacht van vrijdag 5 op
zaterdag 6 juli banieren gestolen. De lunchroom aan de
Groenewoudstraat vraagt getuigen van de diefstal die kunnen helpen,
zich te melden.
Bij Beej Mooren zijn twee knalroze nieuwe banieren, bedrukt met
het bedrijfslogo, gestolen. Deze waren
bevestigd aan de omheining van het
terras. “We denken dat ze ergens in
een ‘kiët’ of slaapkamer terecht zijn
gekomen bij iemand die ook Mooren

Uw oude tafel weer als nieuw?

heet”, aldus een medewerkster. Er is
aangifte gedaan van de diefstal. De
eigenaar van de lunchroom vervangt
de banners, maar is wel van plan om
een demontabel systeem te bedenken, zodat de banners ’s nachts naar
binnen gehaald kunnen worden.

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.

Meubelmakerij & Interieurbouw

Meubelmakerij
& Interieurbouw

!
Dat kan
een
Bel voor
oﬀerte

Kreuzelweg 20 - 5961 NM - Horst
t 077 4641 998
m 06 5050 7799

5r
2a
a
j

Bekijk onze op maat ontworpen producten

www.frankcox.nl

Onze tuinmeubel uitverkoop is begonnen!
Weber Ducane
4100 Affinity
Luxe 4-brander
5 jaar garantie!

20%

40%

70%

60%

599,OP=OP

369,-

30%

50%

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Own Living
Gerlos Set Kobo
Inclusief kussens

1299,-

899,-
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Examenfuif Melderslo viert tienjarig jubileum
Wat begon als een klein feestje voor de geslaagden van Melderslo groeide in tien jaar uit tot een heus fenomeen. Met maar liefst duizend bezoekers is de Melderse Examenfuif een evenement voor jongeren uit de hele
regio. Hoe kijkt de organisatie terug op tien jaar Melderse Examenfuif?

organisatie. Ook waren er aanvankelijk
niet de strenge eisen die de gemeente
nu stelt wat betreft drankvoorziening:
“Voor een bepaald entreebedrag kon je
toen de hele avond drinken”, zegt Rik.

beleid ingevoerd, omdat het niet meer
geoorloofd was om onbeperkt drank te
verschaffen. Twaalf consumptiebonnen
worden bij de entreekaart geleverd,
waarna de bezoeker over moet stappen
op bonnen van één euro per stuk. Ook
loopt er nog een zaak tegen de organisatie, omdat er vorig jaar een overschrijding van de geluidsgrens werd
gemeten door de gemeente. Maar na
Toen de fuif zich in 2005 verplaatste naar de huidige locatie aan de al deze perikelen lijkt de fuif in rustiger
Sint Odastraat, begon de KPJ zich meer vaarwater te zijn gekomen: “Voor het
eerst sinds ik voorzitter ben, is er nog
toe te leggen op de organisatie. Er
geen aanvaring met de gemeente
verscheen een draaiboek, waarin staat
vastgelegd hoe de organisatie verloopt. geweest”, lacht Eric.
De toekomst van de Melderse
Dat het feest georganiseerd wordt door
Examenfuif lijkt onzeker en nu de
een commissie en de examenkandidaminimumleeftijd voor het drinken van
ten niet meer de dragers van het feest
zijn, komt volgens Eric door de omvang, alcohol volgend jaar waarschijnlijk
verhoogd wordt naar 18 jaar. “Dit is
“Je kunt simpelweg niet verwachten
juist onze grootste doelgroep”, zegt
dat er elk jaar nieuwe mensen het
Eric. Uitbreiden kan de Examenfuif niet
feest weten te organiseren”, legt Eric
uit. “Elk jaar groeide de fuif en werden meer, maar het is de vraag of zij in
deze omvang zal blijven bestaan. “We
er verbeterpunten voor de volgende
kunnen alleen afwachten wat voor
edities meegenomen, waardoor het
besluiten er worden genomen en hoe
feest geworden is tot wat het nu is.
de jeugdvereniging KPJ Melderslo het
De fuif wordt bezocht door jongeren uit dit gaat uitpakken”, zegt Eric. Aan het
enthousiasme van de organisatie zal
feest mede-organiseert, was Rik voorde hele gemeente en eigenlijk is elke
het niet liggen: “Er zijn hier genoeg
zitter tijdens de eerste vier jaren.
inwoner van Melderslo tot dertig jaar
jongeren die de taken ook volgend jaar
Tot 2005 werd het Examenfeest
wel aanwezig”, aldus Eric.
graag op zich nemen.”
gehouden op het ponyterrein, dat
De organisatie van de Examenfuif
Op vrijdag 12 juli wordt de tiende
grensde aan een bos en tekortschoot
ging door de jaren heen niet zonExamenfuif gehouden in de feesttent
in de veiligheid toen het feest na een
der slag of stoot. De gemeente ging
aan de Sint Odastraat in Melderslo.
aantal jaren bekendheid kreeg en
strengere eisen stellen wat betreft
Voor meer informatie kijk op
meer bezoekers trok. De eerste edities
veiligheid en overlast. Sinds drie jaar
www.examenfuif.nl
waren kleinschalig en hadden een open heeft de organisatie een nieuw drank-

Elk jaar
groeide de fuif

Een vorige editie van de Examenfuif werd druk bezocht
Eric van den Munckhof, voorzitter
van de commissie Melderse Examenfuif,
is er klaar voor: de jubileumeditie
wordt een speciale editie, waarbij
er wordt uitgepakt met de band
Anderkovver. “Dit is een iets bekendere band in vergelijking tot bands die
vorige jaren op het feest speelden,”
aldus Van den Munckhof. Ook wordt er
extra aandacht besteed aan de aankle-

ding. Verder wordt de Examenfuif niet
anders dan voorheen, vanwege het feit
dat de organisatie zich moet houden
aan een maximum van duizend bezoekers om haar vergunning te behouden.
Van duizend bezoekers was bij
lange na geen sprake tijdens de
eerste edities van de Examenfuif,
herinnert voormalig voorzitter Rik
Spreeuwenberg zich. In de tien jaar dat

hammozzarellatomaat

1.95

geldig vanaf 11 juli t/m 17 juli

broodje van de week

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

Westerholtstraat 10, Horst

06 53 47 28 07 / t.hoeymakers@home.nl
te koop en dagelijkse levering van:

metselzand
vulzand

Tijdens de vakantieperiode normaal geopend!

betonzand

teelaarde

•

voegzand
cement

•

•

•

tuinturf

vloerzand

potgrond
•

grind

diverse soorten compost
inname: schoon puin

geopend tijdens
de bouwvak!
openingstijden:
maandag t/m zaterdag 08.30 - 13.00 uur

jongeren 09
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15 VRAGEN aan Ken Alards

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

Ken Alards
12 jaar
Hegelsom
Dendron College

Wie is je grootste held uit de
heldenwereld?
Dat is Lionel Messi, een profvoetballer
die speelt bij Barcelona. Het is niet normaal wat hij met een voetbal kan. Hij
speelt ook bij mijn favoriete voetbalclub. Ik ben er nog nooit geweest, maar
wil er wel graag een keer naar toe
gaan, in de herfstvakantie bijvoorbeeld.
Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan mijn studie heb
afgerond en iets in de sport heb gevonden wat ik als werk kan gaan doen.
Misschien wil ik in de richting van gymleraar of sportmanager of zo gaan. En ik
hoop dat ik dan een leuke vriendin heb
gevonden.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Ik zou wel eens in de huid van Jeffrey

Herlings willen kruipen. Dat is een
motorcrosser die al op zijn 17e wereldkampioen is geworden. Ik zou vooral
een dag hem willen zijn omdat hij
meer dan 30 meter met de motor kan
springen. Dat zou ik die dag dan ook
willen kunnen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat ik een dag bij Barcelona mee mag
trainen en een wedstrijd mag bekijken
vanuit een VIP-plaatsje.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Als ik het rijbewijs haal, zou ik daar
denk ik een zwarte Ferrari bij willen.
Ik vind zwart wel een mooie kleur voor
een auto en Ferrari’s vind ik gewoon
hele mooie auto’s.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Met een miljoen zou ik een crossmotor
kopen en daar zou ik dan crosswedstrijden mee rijden. Ik cross zelf denk ik nu
dik twee jaar. Ik rijd vanaf mijn tiende

ongeveer en doe mee aan verschillende clubcrosses.
Op welke manier verdien jij bij?
Op dit moment verdien ik bij door bij
mijn ouders te werken. Zij hebben
een grote kas met komkommers. Daar
doe ik dan verschillende dingen, zoals
komkommers inpakken en goed leggen. Ik doe dit werk ongeveer sinds de
meivakantie, nog niet zo lang, want ik
ben nog geen 13 jaar.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is lasagne. Ze gebruikt geen
geheim ingrediënt, maar ze maakt het
wel op de manier hoe ik het lekker
vind: zonder uien en niet met te veel
groenten die ik niet lust.
Leukste feestje ooit?
Ik denk dat ik mijn leukste feestje ooit
nog niet gehad heb, ik denk namelijk
dat dit mijn examenfeest is. Dan zijn
al mijn vrienden er en kunnen we een
groot feestje bouwen. Ik ga nu naar het

MEGA Rommelmarkt

DE LEUKSTE FEESTJES VIER JE
BIJ DE WEVERT
• Sfeervolle ruimte op mooie locatie,
zowel binnen als buiten
• Groepen tot maximaal 150 personen
• Feesten op maat voor families, bedrijven
en vriendengroepen
• Mogelijkheid voor live muziek of DJ

tweede jaar atheneum, dus dat duurt
nog vijf jaar, voordat ik dat feestje kan
geven.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is denk ik mijn verjaardag, want
dan komen al mijn familie en vrienden,
dat is altijd heel gezellig. En ook omdat
ik dat van iedereen cadeautjes krijg.
Ik vier mijn verjaardag altijd thuis, dat
is op 30 augustus, dus we zitten altijd
buiten of in de serre.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 9 voor Engels. Ik ben
best wel goed in talen, daarom had ik
dus ook zo’n goed punt voor Engels.
Ik denk dat ik in Duits het allerbeste
ben. Ik vind niet echt een vak vreselijk,
maar bijvoorbeeld levensbeschouwing
heeft voor mij niet zo veel zin. Maar dat
hebben we volgend jaar ook niet meer.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Er zijn veel activiteiten en alles is
binnen handbereik: voor kleding of
boodschappen is van alles in Horst
aan de Maas en er zijn ook best wel
veel sportverenigingen: ik zit bij
VV Hegelsom en MCC De Streekrijders.
Zon of sneeuw?
Ik heb niet echt een voorkeur voor
een van die twee, ik vind ze allebei
even leuk. Ik vind zon wel leuker
in mijn eigen land en sneeuw in
een vakantieland, in Oostenrijk of
zo. Daar ga ik dan altijd skiën of
snowboarden.
Avondmens of ochtendmens?
Ik denk dat ik meer een avondmens
ben, want ik vind het ’s avonds altijd
vervelend als ik naar bed moet.
’s Ochtends kan ik niet zo goed
opstaan. Als ik wakker ben val ik vaak
weer in slaap. Gelukkig word ik dan
vaak nog wel op tijd wakker gemaakt,
zodat ik niet te laat kom.
Stad of dorp?
Liever een dorp, want daar ken je
meestal bijna iedereen. Ik vind de
stad te druk. Ik ben zelf in een dorp
opgegroeid, daarom voel ik me beter
thuis in een dorp. Later wil ik denk ik
ook in een dorp blijven wonen, omdat
je hier ook veel meer ruimte hebt.

Carbootsale Horst
zo 14 juli 8.30/15.30 u
350 stands Evenemententerrein
Tienrayseweg 5961 NL, A73 afrit 10

elkom bij
U bentenwSuzanne
Erik

www.carbootsalehorst.nl

28 juli Carbootsale Reuver
06-54345123

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

... Jubileumfe
est...
Familie / t
personeelsfees

Bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bel voor een afspraak of kijk op onze website.

077-397 03 88
www.dewevert.nl

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

Mies
Column
Niet
bereikbaar
Mijn chaotische karakter
bracht mij vorige week een
speciale beleving: door mijn
vergeetachtige eigenschap
vertrok ik ’s ochtends vroeg
vanuit huis zonder telefoon
(ja hoor, goed gelezen, zelfs de
jongelui van tegenwoordig
overleven een dag zonder
telefoon. Nou ja, met pijn en
moeite dan, dat geef ik eerlijk
toe). Heel anders, zo’n dag.
Een dag zonder telefoon
betekent een dag zonder
sms-contact, zonder
telefoonnummers en dus ook
zonder telefoontjes, zonder
sociale media-gedrag zoals
Facebook, Instagram, Twitter of
Vine, zelfs muziek luisteren lukte
niet en mijn agenda had ik ook
niet bij de hand. Een dag zonder
fotocamera en dus zonder foto’s
of filmpjes en belangrijkste van
alles: een dag zonder Whatsapp.
Wat blijft er nog over, zou je bijna
zeggen. Als een malle zocht ik
mijn laptop, hongerig naar
sociaal contact, naar wifi-hotspots
en logde zo toch de digitale
wereld in. Via Facebook op mijn
laptop hield ik contact met alles
en iedereen. Het ging zo ver dat
ik de koptelefoon in mijn laptop
plugde en deze onder mijn arm
overal mee naar toe nam, zodat
ik toch nog een beetje muziek
kon luisteren... Een enorme nerd
leek ik, maar dan met lang blond
haar. Ernstig, ik weet het! Als ik
eraan terug, denk leverde het
heel misschien toch ook wat op.
Beweging bijvoorbeeld: in plaats
van bellen nam ik gewoon de
trap naar een verdieping hoger
om iets te vragen, rust: Whatsapp
lag thuis dus ook de ellenlange
groeps-Whatsapps miste ik voor
een dag (heerlijk!), ook oneindig
lange telefoongesprekken gingen
langs me heen. Ik had opeens
zeeën van tijd.
Misschien is het af en toe wel
goed, zo’n dagje niet bereikbaar
zijn. Al moet je het dan wel goed
doen en helaas ben ik daar niet
in geslaagd: uitloggen betekent
natuurlijk uitloggen, dus ook op
je laptop. Misschien een idee
voor een volgend experiment:
vergeet ik gewoon mijn laptop én
mijn telefoon, want dat past
natuurlijk ook hartstikke goed bij
mijn chaotische, vergeetachtige
karakter.
Mies
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MooiHaar weer
genomineerd

naar Los Angeles. Daar strijdt hij of
zij dan tegen de andere winnaars uit
veertig landen. Van alle aanwezige
landen wordt er per categorie een
winnaar geselecteerd. De winnaar
mag dan eenmalig deelnemen in het
internationale Color Zoom Creative
Team om de nieuwe haarmodelijn van
2015 te ontwikkelen.
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Aantrekkelijke bedrijfsruimte in Horst te huur
In Horst, op de begane grond van een appartementcomplex uit 2007, staat een bedrijfsruimte te huur van
circa 78 vierkante meter. De huurprijs bedraagt 8,70 euro per vierkante meter, per maand – goedkoop voor een
commerciële ruimte. We spreken de bijna voormalig huurder, Peter, de eigenaar van een internetbureau, die
de ruimte inmiddels is ontgroeid.
Ons navigatiesysteem vertelt ons dat we onze
bestemming bereikt hebben. Het bedrijfslogo op de
voorgevel van het pand bevestigt dit. Peter heeft ons
verzekerd dat we achterom kunnen parkeren; bij de
ruimte horen namelijk drie parkeerplaatsen. We komen
voor een gesloten poort te staan, maar één druk op de
bel en de poort opent automatisch. Als we geparkeerd
hebben, komt Peter ons tegemoet en volgen we hem
naar de ’voordeur’ van het kantoor, die zich aan de
achterkant van het gebouw bevindt.
Eenmaal binnen krijgen we een rondleiding door het
inmiddels verlaten kantoor, dat uit twee ruimtes bestaat.
”In totaal hadden we hier zeven werkplekken”, vertelt
Peter. ”Er is in principe plaats voor meer werkplekken,
maar wij hadden de twee ruimten met een tussenwand
opgedeeld in twee kleinere ruimten, waarvan we er één
gebruikte voor vergaderingen en presentaties.”
”Een bedrijf kan hier zo zijn intrek nemen”, wijst Peter
op de aansluitingen voor de pc’s en telefoons. ”We laten
een aantal zaken achter, die de nieuwe huurder van ons
kan overnemen. Het systeemplafond, de vloerbedekking,
vitrage, alarminstallatie, noodverlichting”, somt hij op.
”Zelfs de vaatwasmachine en de koelkast”, wijst hij naar
het aanwezige keukenblok.
Voor wie is deze ruimte geschikt? Peter denkt hardop
met ons mee: ”Voor een bedrijf met vijf, zes medewerkers
is dit een uiterst geschikte ruimte. Ik denk dat de ruimte
in principe ook geschikt is voor een kleine praktijk, al is
een ingang aan de voorzijde dan misschien gewenst.”
Wat zou hij als de grootste plus van de ruimte
willen noemen? ”De gunstige huurprijs”, zegt hij direct.
”Je betaalt hier nog geen zevenhonderd euro per
maand en door de fiscale aftrek betaal je netto nóg
een stuk minder”, licht hij toe. ”Ook de ligging en de
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Esther Schreurs, eigenaresse van kapsalon MooiHaar in Horst, is genomineerd voor de Goldwell Color Zoom Challenge. Zij heeft een plek behaald in
de top 3 van Nederland in de categorie Global Partner Colorist.

De Goldwell Color Zoom Challenge
2013 is een internationale wedstrijd
binnen de kappersbranche waarin
haarstylisten hun kleurexpertise
kunnen demonstreren. Eind juli worden
de resultaten van de Nederlandse
nominaties bekendgemaakt.
Bij het behalen van de eerste
plaats mogen de winnaaren zijn model

11
07

n
Meld je aan e
p
maak kans o
nde
vele schittere
prijzen!
s ingeschreve
reed
ns
t
die
a
an
en
d
ns

!
n
e
o
d
e
j
g
e
z
e
j
e
t
i
e
o
m
l
e
e
v
r
Zonde

bereikbaarheid zijn enorme pluspunten. Er komt hier
veel verkeer langs en dat is goed voor je zichtbaarheid.
En vanaf de autosnelweg is het slechts drie minuten rijden
naar hier”, legt Peter uit, die mede daarom is verhuisd
naar een ruimte op amper 100 meter van deze oude
locatie.
Voor meer informatie over de bedrijfsruimte aan de
Doolgaardstraat 28 te Horst: www.thuisinlimburg.nl Of bel
met 0800-1881 en vraag naar onze buurtwinkel in Horst.
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Samenwerking Slagerij van de Pasch
en Vlees van Veijf
Slagerij van de Pasch in Meerlo
heeft sinds de lente Vlees van Veijf
in het assortiment. Veijf staat voor
eerlijk, gezond en duurzaam
varkensvlees.
Vlees van Veijf is een initiatief van
vijf regionale ondernemende varkenshouders uit Noord- Limburg, die gezamenlijk ondernemen in de Coöperatie
Varketing Group. De dieren krijgen speciaal ontwikkeld voer dat overwegend
geteeld is in de regio. Dit maakt het
concept uniek, aldus de initiatiefnemers.
Het menu bestaat uit grondstoffen met
een hoog gehalte aan omega 3-vetzuren, dit zorgt ervoor dat het varkensvlees minder verzadigde vetten bevat.
Meesterslager Roel van de
Pasch, een van de vijf partners, is
enthousiast over de kwaliteit van het
varkensvlees. Veijf past volgens hem
in zijn assortiment en een gezond
voedingspatroon. Het draagt daarnaast
ook bij aan het milieu en leefbaarheid
van de mens door focus te houden op
duurzaamheid en maatschappelijke
wensen van de omgeving.

Online accountants
mkb
Eigenaar René van Helden
Adres
Past. Teeuwenstr. 64
Plaats
5962 CB Melderslo
Telefoon 06 13 51 03 78
E-mail:
rene.vanhelden@
oamkb.nl
Website www.online
accountantsmkb.nl
www.oamkb.nl/
renevanhelden
Sector
Financiële
dienstverlening
Start
01-03-2013

Kapsalon Happy Hair in Horst heeft de afgelopen weken een kleine
metamorfose ondergaan. Wie nieuwsgierig is naar de vernieuwde zaak
kan op 15 juli van 17.00 tot 20.00 uur een kijkje komen nemen.
gaan, was het ook nu weer tijd voor
een grondige verbouwing. De hele
benedenverdieping is compleet vernieuwd. De salon heeft een moderne
en stijlvolle uitstraling gekregen en er
is een aparte ruimte gecreëerd voor
hoofdhuid- en haaronderzoek en het
aanmeten van een goed haarwerk.

Strandpaviljoen
opent deuren
Het strandpaviljoen aan de Maas in Broekhuizen opent vrijdag 12 juli de
deuren. Bezoekers kunnen er voortaan terecht voor een kopje koffie of thee.
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€ 5,00
Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl
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Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14, 5961 EV Horst Tel: 077 3970131

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

Het paviljoen is een initiatief
van Stef van Loo en zijn echtgenote
Annelies. Het komt op een plek waar
eigenlijk niet gebouwd mag worden.
De gemeente heeft medewerking
verleend aan het plan, mede omdat de
locatie gunstig ligt in een knooppunt
voor toeristen. Rijkswaterstaat heeft

Online accountants
mkb
Bedrijf

Heropening
kapsalon Happy Hair
Al sinds 1956 doet het pand
in de Herstraat in Horst dienst als
kapsalon. Louis Kleeven startte er
zijn herenkapsalon. In 1980 nam
Peet het stokje over en begon er een
dames- en herensalon. De kapsalon is
al verschillende keren verbouwd. Om
met de moderne tijd mee te kunnen

Starter
in de Regio

toestemming gegeven om te bouwen
in de uiterwaarden van de Maas, omdat
het pand binnen 24 uur af te breken
is. In de contouren van het gebouw
is een bekend Horster kunstwerk te
herkennen. De constructie en het dak
komen namelijk van de kiosk die op het
Lambertusplein in Horst heeft gestaan.

!”

“Wij wensen u een fijne vakantie

I.v.m. bouwvakvakantie is ons bedrijf gesloten
van 22 juli tot 12 augustus.

Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

‘Voor particulier
en bedrijf’

Activiteiten
Online accountants mkb is
een landelijk netwerk van
accountants, fiscalisten en
administrateurs met één
gezamenlijk doel: werkplezier
voor ondernemers. De
specialisten werken volgens het
nieuwe werken: slim, flexibel,
online. Zij kunnen zich perfect
inleven in iedere ondernemer,
uit elke branche, omdat zij zelf
ook allemaal ondernemers zijn
die gaan voor persoonlijk
contact met hun klanten. René
van Helden is de financieel
specialist in de buurt en weet
zich gesterkt door een netwerk
aan professionals in de
financiële dienstverlening.
Hierbij gelden de
overtuigingen: klantgericht,
online, digitaal, accuraat en op
tijd, zodat de klant tijd over
houdt voor zijn onderneming.
Doelgroep
MKB tot 50 man personeel.
Onderscheidend vermogen
Werkplezier voor ondernemers. Geen onnodige tijd
verliezen met het bijhouden of
bijwerken van de administratie,
maar meer tijd voor
ondernemen. OAMKB werkt
open, transparant en
gestructureerd samen met haar
klanten en onderling. De
organisatie en dienstverlening
is volledig gericht op mensen.
Waar internet is, is een kantoor
en is de administratie verwerkt.
Altijd op tijd en met gedegen
advies, reactief, maar zeker
proactief. Cijfers zijn 24/7
up-to-date, dat is de basis.
OAMKB helpt ondernemers
verder, op een verantwoorde,
berekende manier. Altijd in
communicatie met de klant.
Geen verrassingen of
onduidelijke facturen achteraf,
maar openheid en heldere
afspraken vooraf. Meerwerk
gaat altijd in overleg.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Medisch Centrum Meerlo bijna klaar
Het heeft even geduurd, maar het Medisch Centrum in Meerlo is bijna klaar. In het voormalige gemeentehuis
vestigen zich onder meer een huisarts, apotheek en fysiotherapeut. De huisarts is inmiddels verhuisd en de
apotheek is vanaf maandag 15 juli te vinden op haar nieuwe plek.

gezondheidscentrum. “We hadden niet
verwacht dat er op korte termijn nog
disciplines zich aan zouden melden. Dat
is alleen maar positief voor het Medisch
Centrum.”
Het was lange tijd onzeker of het
Medisch Centrum er wel zou komen.
Apotheker Jan Vinks en fysiotherapeut
Loek Perry zouden aanvankelijk het
pand van de gemeente overnemen.
De prijs voor het pand was 1,5 miljoen
euro. Die prijs was te hoog voor de
potentiële kopers. Hierdoor kwamen de
plannen in het gedrang. De gemeente
besloot om het pand zelf te verbouwen en te verhuren, waardoor het dus
toch uitgevoerd kon worden. Dit tot
grote vreugde van dorpsbewoners en
zorgverleners. Jonkers: “Iedereen is
er blij mee. Het gebouw heeft weer
een functie gekregen. Het was zonde
als er niets meer mee gedaan werd.

Wij zien het als een centraal punt in
het dorp. Dat straalt het ook uit. Het
is een fijne gedachte dat de mensen
nu op één plek terecht kunnen en dat
wij sneller overleg kunnen plegen met
bijvoorbeeld de huisarts. Dit verbetert
de kwaliteit van de zorg.”
De apotheekmedewerkers zijn al
druk bezig met het inpakken van de
verhuisdozen. De nieuwe werkplek van
de apotheek moet maandag 15 juli
klaar zijn. Er moet nog hard gewerkt
worden, want het is nog een grote
bouwput. Jonkers heeft er wel alle vertrouwen in dat het op tijd af komt. “Het
moet, dus dan zal dat wel goed komen.
Ze hebben nog een aantal dagen en
dan kan er veel veranderen.”
Begin oktober is de officiële opening van het Medisch Centrum. Dan
zijn alle zorgverleners gesetteld in het
pand.

Reptielenshow
De reptielenshow van Dragozoo is zaterdag 13 juli voor de derde keer
te zien bij het Boscafé in Horst. Dragozoo presenteert dieren als slangen,
kameleons, schildpadden en spinnen.

Er wordt nog volop geklust in het nieuwe medisch centrum
Volgens apotheker Linda Jonkers is
het Medisch Centrum een belangrijke
toevoeging aan Meerlo. “De eerstelijnszorg is nu gegarandeerd. Bijna alles
is op één plek gevestigd. Dit vergroot

het gemak voor de Meerlonaren en
voor de bewoners van omliggende
dorpen.” In het voormalige gemeentehuis zijn naast de huisarts, apotheek
en fysiotherapeut ook nog enkele

andere disciplines gevestigd. Tot nu
toe hebben gezondheidsstudio Just
be Fit, het Groene Kruis, een diëtiste,
voedingsdeskundige, verloskundige en
podotherapeut zich aangesloten bij het

Dezelfde
glasvezel
maar dan
supervoordelig

Durfals mogen de reptielen zelf
vasthouden en uiteraard met hen
op de foto. De medewerkers van
Dragozoo vertellen allerlei interes-

sante weetjes over de beesten en
beantwoorden alle vragen. Van 14.00
tot 17.00 uur is de presentatie bij het
Boscafé. Entree is gratis.

Elke maand

45,Alles-in-1
Basis
TV
Internet
Bellen

Alles-in-1
Basis
telfort.nl/glasvezel
088 1200 000
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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. Mensen die elkaar 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.

‘Begrip kweken voor
mensen die anders zijn’

Het zijn drukke weken voor de 27-jarige ﬁlmmaker Ruud Lenssen uit Horst
aan de Maas. Zijn documentaire ‘Verstand op nul’ over het leven van vier
mensen met een geestelijke handicap – een uit Grubbenvorst en drie uit
Venray - ging vorige maand in première. De ﬁlm is met lof overladen en Lenssen is nu bezig
met een Engelse vertaling zodat de ﬁlm, met ondertiteling, in binnen- en buitenland op festivals
vertoond kan worden.

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
Zwarte Plakweg
Dorperpeelweg
Hegelsom
Grubbenvorsterweg 72,
Pastoor Debeijestraat 64
Horst
Kranestraat
Transportstraat 8
Wilhelminaplein 11
Americaanseweg,
Kranestraat, Westsingel,
Bemmelstraat,
Kraneveldweg

Lottum
Horsterdijk 100
Meerlo
Donkerhofsteeg ong.
Melderslo
Nachtegaallaan 9 - Blaktweg 34
Koppertweg 5
Broekhuizerdijk 18
Sevenum
Ulfterhoek 20
Helenaveenseweg 23
Renkensstraat 9b
Steeg 33

Molenveldweg 85
Swolgen
Molenstraat 6
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Bedrijvenschap
Businesspark Venlo

‘Verstand op nul’ kwam tot stand doordat
instellingen bereid waren de ﬁlm te ﬁnancieren
omdat ze achter de boodschap staan. “Het idee
kwam van de hoofdpersonen zelf. We zaten
met een stuk of zes personen rond tafel en
allemaal hadden zij dezelfde boodschap: dat zij
als geestelijk gehandicapten vaak niet begrepen worden, gepest worden. Dat ze dolgraag
zouden willen laten zien wat zij allemaal wél
kunnen.” Dit sprak Ruud aan. “Ik breng graag
maatschappelijke onderwerpen in beeld door
in de huid van mensen te kruipen, door het
leven van mensen zo bloot te leggen dat de
kijker geraakt wordt. Zo ontstaat begrip voor de
persoon. En met begrip komt de rest vanzelf.”

Bij zijn documentaires blijft Lenssen over het
algemeen dicht bij huis. “Ik vind het ﬁjn om
met mensen van hier te werken. Laat ze ook
lekker dialect praten. Dat vind ik supermooi.”
Als afstudeerproject voor de kunstacademie in
Rotterdam maakte Lenssen eerder al ‘Kathem
& Chris’, een korte documentaire over de
vriendschap tussen de lokale dorpsbewoner
Chris en de ex-asielzoeker Kathem in Tienray.
“Deze documentaire was in veel opzichten een
voorproefje van ‘Verstand op Nul’: aandacht
voor een minderheid, geﬁlmd in de regio, focus
op de mens in plaats van een gemeenplaats en
erkenning en begrip voor het individu. Precies
waar ‘Verstand op Nul’ook over gaat.”

De ﬁlm laat zien dat mensen met een handicap, een geestelijke handicap in dit geval,
individuen zijn. Dat zij niet over één kam
geschoren kunnen worden. “Het zijn mensen
die iets kunnen en iets willen, die er net zo
hard bij horen als anderen, die even veel recht
hebben op hun plaats in onze gemeenschap
als mensen zonder een handicap. Het zijn hele
gewone, kleine dingen die ik laat zien van hen
waardoor dat beeld ontstaat. Hierdoor krijg je
respect voor die mensen.”

Ruud weet zelf al te goed hoe het is om in een
kleine gemeenschap op te groeien en wat de
waarde is van die band met de gemeenschap,
met de andere inwoners. “Ik ben geboren en
opgegroeid in Broekhuizenvorst. De jongens
waar ik destijds mee naar school ging, mee
voetbalde, zijn nu twintig jaar later nog steeds
goede vrienden. De kracht is dat je iedereen
kent, dat de banden volgens mij hechter blijven
dan wanneer je in een grote stad opgroeit. En
dat is heel waardevol.”

Evenementen aanmelden
voor kalendergids
Het echtpaar Ramaekers – Reijnders uit Meterik is 60 jaar getrouwd. Loco-burgemeester Ger van Rensch
bezocht de jubilarissen en overhandigde hen de gebruikelijke cadeau’s.

Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2014 tot 1 september
doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl
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Horsterse geselecteerd voor NK Dressuur
Marie-louise Philipsen uit Horst is geselecteerd voor het Nederlands Kampioenschap Dressuur in Hoofddorp. Ze
doet mee in de klasse ZZ-zwaar met haar paard Rex. Op dinsdag 16 en woensdag 17 juli moet ze proeven rijden. Het
is een droom die uitkomt voor de paardenliefhebster.

“Ik had nooit verwacht dat ik bij
ZZ-zwaar mee kon draaien. Het zijn
allemaal professionals die in deze
klasse rijden. Daar rijd ik dan als
amateurtje tussen”, zegt ze lachend.
“Het is wel een hele ervaring. Af en toe
kom ik Ankie van Grunsven en Edward
Gal tegen. Zij rijden dan met een jong
paard. Ik kan natuurlijk niet tegen hen
op, maar het is wel een leuke ervaring.” Met haar selectie voor het NK
in Hoofddorp behoort Marie-louise tot
de beste zestien dressuurruiters van
Nederland. Ze staat op de twaalfde
plek. Om op dat niveau mee te kunnen
draaien, krijgt ze onder meer twee
keer per week clubles van Fried van
Stiphout.
Het succes is de Horsterse niet
zomaar aan komen waaien. Ze heeft er
veel tijd en moeite in moeten steken.
Het begon toen ze op 6-jarige leeftijd
van haar ouders een Shetlander kreeg.
Samen met haar zus reed ze daarop.
Daarnaast bevond het oefenterrein van
een ponyclub uit Leunen, waar ze eerst
woonde, zich naast hun huis. “Ik mocht
van mijn moeder niet bij de ponyclub.
Ik ging vaak kijken bij het terrein
wat de kinderen daar moesten doen.
Thuis probeerde ik het na te doen.”
Toen ze twaalf jaar was, overleed de

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
Informeer naar de mogelijkheden m.b.t. verkoop eigen woning

Shetlander. “We kregen geen nieuwe,
dus ik ging in de buurt kijken of er een
verzorgpaard was. Ik vond er een en
daar fietste ik iedere dag naar toe.”
Marie-louise mocht het paard
verzorgen en er op rijden. Op haar
veertiende reed ze haar eerste
wedstrijd. “De mensen van wie
het paard was, vonden dat ik bij de
ruiterclub moest. Dat heb ik gedaan en
toen ben ik begonnen met het rijden
van wedstrijden. Zij gingen steeds
met mij mee.” Na veel rijden en aan
wedstrijden deelnemen, heeft ze veel
ervaring. In 2001 kocht ze samen met
haar man een eigen paard, genaamd
Rex. “We hebben Rex als 3-jarig paard
gekocht. Hij kon toen helemaal niets.
Mijn man en ik hebben hem opgeleid.
Daar gaat veel tijd in zitten. Iedere
dag moesten we aandacht aan hem
besteden. Zo bouwden we langzaam
het vertrouwen tussen ons en het
paard op. Na een jaar was hij klaar om
wedstrijden te rijden.”
Met de selectie voor het NK
Dressuur in Hoofddorp is de droom van
Marie-louise uitgekomen. Toch hoopt
ze verder te komen. “Ik ga mijn grens
nu verleggen. Ik wil in het najaar deelnemen aan de Lichte Tour. Dat is een
stapje hoger. Ik ben benieuwd.”
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Nieuwbouw: o.a. goede isolatie,
eerste jaren nauwelijks onderhoud
en energiezuinig (energielabel A+).
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Karakteristieke hoevewoningen
• Vrijstaand (geschakelde) woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of woning met slaapkamer/badkamer
op de begane grond (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• Inclusief berging/garage
• Diverse optie mogelijkheden
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

Wegens succesvolle verkoop
2e hoeve nu in verkoop!

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00
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Voetballen voor het goede doel in Lottum
SV Lottum doneerde een
gedeelte van de opbrengst van haar
jaarlijkse sponsordribbel aan
Stichting Walk 4 The Roses. De
andere helft van de opbrengst is
voor Stichting Kans op Toekomst.
Ruim 200 deelnemertjes dribbelden op vrijdag 5 juli om 13.15
uur een kilometer met een bal. De
sponsordribbel maakt onderdeel uit
van de Jako-voetbaldagen in Lottum.
De voetballertjes speelden samen een
bedrag van 1.100 euro bij elkaar. De
helft daarvan gaat naar Stichting Kans
op Toekomst, die kansarme kinderen uit
Ethiopië helpt met naar school gaan en
sporten. Walk 4 The Roses, dat eerder in
Melderslo en Meerlo startte en dit jaar
in het centrum van Horst begint, kreeg
ook 550 euro van SV Lottum.

De spelertjes deden goed hun best (Foto: Mark van Horck)

Zeelen wint CRT 500 KM Assen
Door: Rob Zeelen, Winteb Elcee De Boer Racing
Koen Zeelen uit Grubbenvorst en zijn teamgenoot Stephan de Boer hebben de CRT 500 KM van Assen dit jaar
gewonnen. Met een gemiddelde snelheid van 149,96 kilometer per uur en vijf rijderswissels werd de 500 kilometer
door Zeelen en De Boer na 3 uur, 22 minuten en 17,3 seconden winnend afgesloten.

betaalbaar
Horst
wonen in Horst de afHang
aan de maas
fase 2
Wonen in een
nieuwbouwwoning met
de eerste jaren weinig
onderhoud, eigen keuzes
qua inrichting, meer
financieringsmogelijkheden
en lage energiekosten!

starterslening
van toepassing
tot maximaal € 30.000,extra lenen *

* informeer naar de voorwaarden

t. 077 398 90 90

Het verschil tussen het team van
Winteb Elcee De Boer Racing en het
Duitse Motorradshop Bergkamen-team
bedroeg over 111 ronden slechts 32,2
seconden. Zeelen was er met een
spectaculaire ‘Le Mansstart’ als de
bliksem vandoor. Al na een ronde had
hij al een mooie voorsprong op de
coureurs strijdend voor posities 3 tot en
met 6. Zeelen kwam na twintig ronden
binnen voor de eerste wissel, waarna
het Stephan de Boer tijdens een zeer
constante stint over zeventien ronden
lukte om voor de eerste keer de leiding
over te nemen voor het team van
Winteb Elcee De Boer Racing. Tijdens
het verloop van de race werd duidelijk
dat de tactiek van het Duitse team van
Motorradshop Bergkamen om slechts
vier keer van rijder te wisselen, goed
uit viel. De Duitsers kwamen door de
tijdwinst die zij haalden door een keer

meterik
meteriks
veld

minder te wisselen en door constante
rondetijden te rijden, na 74 ronden aan
de leiding. Zeelen moest na de vierde
wisselbeurt tijdens zijn derde en laatste
stint een achterstand van 23 seconden
goedmaken ten opzichte van de leiders
om de koppositie weer over te kunnen
nemen. Hij slaagde hierin en kwam
met een voorsprong van 10 seconden
op de tweede man weer binnen voor
de laatste wissel. Door een supersnelle
wissel werd de voorsprong ten opzichte
van de Duitsers nog 20 seconden
groter.
De Boer maakte de laatste zeventien ronden fantastisch af, waardoor
hij op een koelbloedige manier de
winst veiligstelde. Op de derde positie
kwam het team van Norg & Van Leuven
Endurance over de streep met een
achterstand van 1 minuut en 37,4
seconden. (Foto: wegraceinfo.nl)

sevenum
creemerHof

•
•
•
•
•

per direct
aanvaardbaar

Zonnige tuin op het zuiden;
Standaard buitenberging;
3 Royale slaapkamers;
Toilet en badkamer afgewerkt;
Vrije achterom middels een
mandelig achterpad;
• Voor meer informatie:
www.planmeterik.nl
• Verkoopprijs € 174.000,- v.o.n.*

• Vrij uitzicht op groen;
• Toilet en badkamer afgewerkt;
• Standaard dakkapel
en buitenberging;
• Vrije achterom middels een
mandelig achterpad;
• Voor meer informatie:
www.deafhangfase2.nl
• Verkoopprijs € 173.000,- v.o.n.*

oplevering
september

* incl. € 6.000,- koopsubsidie gemeente Horst aan de Maas

t. 0478 51 37 00

* incl. € 6.000,- koopsubsidie gemeente Horst aan de Maas

t. 06 133 87 266

nieuw
in verkoop
• Royale kavels met tuin op het zuiden;
• Keuze uit meerdere standaard
plattegronden;
• Diverse kopersopties mogelijk;
• Uitzicht op groen;
• Voor meer informatie:
www.creemerhof.nl
• Verkoopprijzen vanaf
€ 172.000,- v.o.n.
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GEPLUKT

kinderen nog goed. “Vroeger gingen
ze altijd met me mee. Als ik dan
ging rennen, vulden de kinderen hun
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 drinkflessen en namen ze wat snoepjes
mee. Met hun kleine fietsjes gingen ze
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.
allemaal achter me aan. Je zag mensen
kijken: ‘Wat gaan zij doen’, maar dat
was een heerlijke tijd. Iedereen vond
het leuk en ik kon volop genieten.”
Zolang Joop zich kan herinneren, is
hij met sporten bezig. “Sporten is mijn
lust en mijn leven”, zegt hij. “Vroeger
Hij is een echte sportfanaat. Van hardlopen en wielrennen krijgt hij
energie. Een man met een vlotte babbel en een goed gevoel voor humor die was ik middenvelder bij het voetballen,
van werken in de buitenlucht als geen ander kan genieten. Deze week wordt omdat ik het lang volhield om meters
te maken. Ik heb altijd veel hardloopJoop Zanders (56) uit Horst geplukt.
wedstrijden gerend. Dat hielp me om
op conditie te blijven.” Daar trainde
hij natuurlijk ook voor. “Ik heb toen ik
jonger was de Afsluitdijk afgerend”,
vertelt Joop trots.
Nu rent hij bij De Peelrunners en is
hij ook gaan wielrennen bij TWC Oranje.
“Ik ren vijf of zes avonden per week en
vind het ook leuk om de wielrenfiets
eens per week uit de garage te halen.”
Het is duidelijk dat Joop iemand is die
niet graag stilzit. Als hij niet sport,
werkt hij in de tuin of is hij met andere
mensen aan het werk. “Laat mij maar
in de buitenlucht met anderen werken”, zegt hij.
Je zou kunnen zeggen dat Joop
bijzonder sociaal is ingesteld. Voorheen

Joop Zanders
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.

Vitello
tonato

werkte hij bij de sociale werkvoorziening. “Ze zeggen dat er een tijd van
komen en gaan is. Toen in die sector
de wind uit een andere richting ging
waaien, ben ik in goed overleg vertrokken”, vertelt hij. Dat hij sinds die tijd
werkzoekende is, betekent voor hem
echter niet dat hij altijd thuis zit. “Nee,
ik ben niet thuis gaan zitten. Ik heb
me om laten scholen tot Job-coach en
maak daar nu gebruik van als vrijwilliger.”
Joop zet zich ook als vrijwilliger in
bij het klooster in Tegelen. Daar helpt
hij daklozen opnieuw te integreren in
de maatschappij. Hij waardeert het
werk en geniet van alle bijzondere
momenten. “Het is voor sommige
daklozen de laatste kans op een
normaal leven. Het doorzettingsvermogen dat je daar ziet, doet me
denken aan het doorzettingsvermogen dat ik met sporten nodig heb”,
meent hij.
Hoe je het ook wendt of keert:
bij Joop komt alles weer bij sporten uit.
“Ik doe van alles, maar het heeft altijd
met sporten te maken”, lacht hij. Zo
fluit Joop bij de jeugd en senioren van
voetbalvereniging RKSV Wittenhorst
en houdt hij de groenvoorziening van
het loopcentrum en de Peelrunners bij.
“Sporten is mijn lust en mijn leven.”

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

Benodigdheden:

VOOR DEZE W

· 600 gram kalfsmuis
· zout
· peper

Gemarineerde entrecôte
Pastasalade naar keuze
Shoarmareepjes

· 85 gram gemengde sla
· 200 gram tonijn in olie
· 2 ansjovisjes
· 75 gram mayonaise
· 20 gram kappertjes

· 1,5 deciliter olijfolie

Bereiding:
• Snijd het vet van de kalfsmuis en
strooi er zout en peper op;
• bak het vlees rondom mooi bruin
in een bakpan;
• breng het op temperatuur in de
oven tot het van binnen
60 graden is;
• laat het vlees ongeveer 2 uur
afkoelen in de koelkast tot het
echt goed koud is;
• snijd het dan in dunne plakken;
• pureer de tonijn met de
mayonaise, ansjovis en de
gehakte kappertjes in een
keukenmachine;
• wrijf de saus door een zeef in een
kom en roer de room erdoor;
• vermeng voor de vinaigrette een
deel van de olie met de azijn en
voeg de rest al roerend toe;
• meng de sla met de vinaigrette;
• giet op elk bord wat saus, leg de
plakken kalfsmuis erop en leg
daarop weer een beetje sla.

Joop Zanders woont met zijn vrouw
Yvonne (52) in Horst. Samen hebben ze
drie kinderen: Rob (20), Tom (22) en
Ellen (23). De jongste wonen nog thuis,
maar de oudste is er al op uit getrokken. “Zo gaat dat”, lacht Joop. Hij

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

vertelt over zijn gezin en laat daarbij
weten dat het een echte sportfamilie is.
“Iedereen hier thuis houdt van sporten.
Dat zit er hier al van jongs af aan in.”
Als hij aan zijn gezin denkt, herinnert Joop zich de jonge jaren van zijn

PUZZEL

Sudoku

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

Randy

100 gram € 0,75
100 gram € 0,75

Gratis knoflook- of cocktailsaus

· 1 deciliter koksroom
· 0,5 deciliter rode wijnazijn

100 gram € 2,15
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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HALLO en hoije wah
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?

thema 17

VAKANTIE
Wel of niet op
vakantie?
Het vakantieseizoen is weer begonnen. Dit betekent veel vrije tijd en
lekker tot rust komen. De vraag is op welke manier deze vrije tijd wordt
ingevuld. Een vakantie is misschien een voor de hand liggende optie. Maar
gaan de inwoners van Horst aan de Maas minder op vakantie door de crisis?
En op welke manier treft de crisis de ondernemingen uit Horst aan de Maas
die onderdeel zijn van de vakantiesector?

Bepakt en bezakt staat Sanne
Bartsch (19) uit Horst te wachten
op de trein. Met haar roze koffer
in de hand kijkt ze of de trein er
al aan komt. Ze gaat naar haar
studentenkamer in Eindhoven.
Niet om daar te overnachten, maar
om haar zomerkleding en andere
vakantiespullen op te halen. “Ik ga
morgen op vakantie naar Kroatië.
Mijn familie is daar nu al en ik ga
een weekje op bezoek”, vertelt ze.
Zenuwachtig is ze wel, want ze moet
voor de eerste keer alleen vliegen.

“Ik vind het best eng, maar het is een
fijne gedachte dat ik na de vliegreis in
een lekker zonnig land ben. Zo probeer
ik mezelf rustig te houden”, zegt ze
lachend.
Het weekje Kroatië is voor Sanne
een échte vakantie, want als ze
weer terugkomt, is haar hele agenda
volgepland met rijlessen. “Als ik terug
ben, heb ik iedere dag rijlessen. Dat is
vermoeiend. Ik heb ook veel gewerkt
om mijn rijbewijs te kunnen betalen.
Dan is zo’n weekje er tussenuit
heerlijk.” Over haar ‘chill-weekje’

heeft ze al goed nagedacht. “Iedere
dag naar het strand, heerlijk in de zon
liggen. Veel cocktails drinken en lekker
genieten. Misschien wil ik daar ook nog
gaan karten, dat lijkt me heel vet. Dat
mag in Kroatië zonder helm en je gaat
dan heel hard.”
De trein komt eraan en Sanne stapt
in. Haar bikini en strandlaken liggen
al op haar te wachten in Eindhoven.
Maar nu eerst een reisje van een dik
halfuur in de warme trein. Voor Sanne
geen straf, want zij kan morgen al gaan
genieten van de warme Kroatische zon.

HALLO komt naar
je toe deze zomer!
zomertoer ‘13
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
8 juli15Tienray
Maandag
juli

Horst

14.00 – 16.00 uur • Speeltuin Pastoor Maessenstraat

13.30 – 16.00 uur
De pomp op het
Lambertusplein

Donderdag 18 juli
Lottum
14.00 – 16.00 uur
Parkeerplaats
basisschool De Bottel
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!

Josette Lith is eigenaresse van camping De Kasteelse Bossen in Melderso.
Volgens haar blijven de bezoekers
in het voorseizoen weg, ondanks de
korting die ze aanbiedt. “Collega’s hebben ook last van de crisis. Veel mensen
wachten af wat het weer gaat doen.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat
wanneer het beter weer zal worden,
ook meer gasten zullen komen.” Vorig
jaar liepen de zaken goed. “Dit jaar is
absoluut niet te vergelijken met vorig
jaar”, zegt Lith. De Floriade in Venlo
zorgde ervoor dat er meer bezoekers
naar de regio kwamen.
Hans van der Sterren, eigenaar
van Parkhotel Horst, beaamt dat de
Floriade er voor gezorgd heeft dat er
veel bezoekers naar de regio kwamen.
Het aantal boekingen dit jaar is minder
dan vorig jaar. “Bezoekers maken veel
gebruik van lastminutes”, aldus Van der
Sterren. “Op internet kan de bezoeker
eenvoudig zien welke alternatieven er
in de buurt zijn en is het ook makkelijker om de prijzen te vergelijken.”
Van der Sterren laat blijken dat er veel
concurrentie is in de hotelbranche.
“Steeds vaker moet er gestunt worden
met de prijzen om ervoor te zorgen dat
de consument jouw hotel kiest.” Net
als Lith geeft Van der Sterren aan dat
de combinatie van het slechte weer en
de crisis er voor zorgt dat de bezoekers
tot nu toe wegblijven.
Loes Everts-Willemssen is eigenaresse van bed and breakfast La Rue de
France in Sevenum. Vorig jaar opende
Loes de deuren van haar B&B. Zij heeft
geen ander vergelijkingsmateriaal dan
het jaar waarin de Floriade zorgde voor
een grote toestroom van gasten. “Ik
verwacht dan ook zeker niet dat het
zo druk als vorig jaar gaat worden.”

Ze hoopt in ieder geval dat de gasten
eerder naar een bed and breakfast dan
naar een hotel gaan.
Hans Hoppzak spreekt namens de
directie van recreatiepark De Schatberg
in Sevenum: “Ongetwijfeld hebben we
last van de crisis. Het is alleen moeilijk
te zeggen in welke mate.” Vorig jaar
verbleven veel bezoekers van de
Floriade op De Schatberg. “Als we die
bezoekers eruit filteren, denk ik dat het
verschil met vorig jaar wel meevalt”,
aldus Hoppzak.
Uit cijfers van het Centraal
Planbureau (CPB) blijkt dat het aantal
vakanties afneemt, zowel in het
buitenland als in eigen land. Uit een
rondgang door de gemeente blijkt
dat er verschillende redenen zijn om
thuis te blijven. Een enkeling gaat het
huis verbouwen, of heeft net een huis
gekocht, zoals Eddy en Lieke. Een stel
heeft vorig jaar een grote wereldreis
gemaakt en brengt de zomer daarom
in hun eigen woonplaats door. Ook is
familie een reden om thuis te blijven.
Mimi Arts wil gezellig samenzijn met
haar kleinkinderen. “Ik hoef niet per
se op vakantie.” Ook gezinsuitbreiding
is een reden om lekker thuis te blijven
dit jaar. Imke Emons en haar man uit
Horst zijn in blijde verwachting van een
tweeling.
Toch zijn er verschillende inwoners die, ondanks de crisis, wel voor
een vakantie kiezen. Een reden om
te kiezen voor een vakantie naar het
buitenland is het betere weer daar.
Zoals meneer Kijzer en zijn vrouw, ze
gaan samen met vrienden naar het
buitenland. Ook het echtpaar Bongers
gaat twee weken op vakantie naar het
buiteland, “de crisis heeft hier geen
invloed op gehad.”
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Bed and breakfasts in Horst aan de Maas

‘De mensen logeren echt
bij ons’
Overnachten in een oude boerderij, een pipowagen of een voormalige fabriek: in Horst aan de Maas vind je
B&B’s in alle soorten en maten. In HALLO Horst aan de Maas een zomerserie over een aantal van deze bed and
breakfasts. Deze week: De Oude Pastorie in Swolgen.

Toen Ruud en Rosemarie Poels
in 1994 de voormalige pastorie in
Swolgen kochten, konden ze niet ver-

moeden dat hun huis twee jaar later
als bed and breakfast zou dienen. Bij
De Oude Pastorie logeren de gasten let-

terlijk bij het gezin thuis. Zo gebruiken
ze allemaal dezelfde ingang en trap.
Maar dat zorgt nooit voor problemen,

VAKANTIE
aldus Rosemarie. “Nee, hoor, je komt
ze hoogstens ’s morgens een keer
tegen op de trap. Het klopt dat je bijna
geen privacy hebt, maar onze kinderen weten niet beter, ze zijn er mee
opgegroeid.”
Voordat Ruud en Rosemarie in het
huis trokken, deed het bijna honderd
jaar dienst als pastorie. Rosemarie:
“Wij waren de eerste lekenbewoners.
We lazen in een plaatselijk weekblad
dat de woning te koop stond, via
inschrijving. Dat was eind november.
We deden een bod, met heel veel
zevens, want dat brengt geluk dachten
we, en op 5 december hoorden we dat
het huis van ons was. Er hoefde niet
heel veel aan het huis te gebeuren,
zo voor en na hebben we het opgeknapt. Helaas zijn er niet zo heel veel
originele details behouden gebleven,
al staat er wel een heiligbeeld in
de gevel. Het huis heeft overigens
geen monumentenstatus. De eerste
jaren hebben de gasten op de eerste
verdieping gelogeerd. Later toen we
kinderen kregen, is de zolder verbouwd
tot gastenverblijf. We beschouwen dit
als een ouderwetse B&B, meer is het
ook niet. Je hoort soms dat een bed

and breakfast bijna een klein hotel is,
met heel veel faciliteiten. Dat willen
we echter niet, hier logeren de mensen
echt bij ons.”

Je hoort al die
verhalen
Volgens Rosemarie dien je
het starten van een B&B niet te
onderschatten. “Het is toch best veel
werk en dat voor maar telkens één
nacht. Ruud en ik hebben er beiden ook
nog een baan naast.” Het merendeel
van de gasten loopt het Pieterpad, dat
ook door Swolgen voert. “Swolgen
wordt echt gezien als een halteplaats.
Wist je dat de schrijver Bertus Aafjes
hier begraven ligt? Er zijn regelmatig
gasten die hier komen om zijn graf
te bezoeken. Het leuke aan een B&B
is dat je zoveel verschillende mensen
leert kennen en al die verhalen die je
hoort. Of we zelf tijdens onze vakantie
naar een B&B gaan? Nee, we willen
dan toch iets meer privacy! Al heeft
onze dochter al een aangegeven dat zij
ook nog een keer het Pieterpad willen
lopen en dan elke nacht ergens anders
wil slapen.”
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CHILLEN BIJ HET
BOSCAFE
iedere dag vanaf 11.00 uur

Het hele gezin
mag mee...
...als ze durven

Uitgebreide kaart

Oersoepen, salades, broodjes,
een sparerib, saté of steak

Huisgemaakt gebak

Verse appeltaart of oma’s arretjescake

Speciaalbieren

La Trappe van ‘t vat en vele andere op fles

Borrelplanken

Altijd al eens achter de schermen willen kijken
bij Zoo Parc Overloon? Grijp dan nu je kans.
In samenwerking met HALLO Horst aan de Maas biedt Zoo Parc Overloon lezers van dit blad de unieke
mogelijkheid om een dagje mee te lopen met de verzorgers van de cheeta’s. Je mag de cheeta’s voederen
en meehelpen hun verblijven schoon te maken. Daarnaast wordt jou en je gezin
een lunch aangeboden in het Pandapaviljoen.

Kazen en worsten of een lekkere bitterbal

Bourgondisch Buffet

iedere zaterdag en zondag een uitgebreid
wisselend warm en koud buffet met een
bourgondisch tintje voor maar 16,- p.p.

Wat moet je daarvoor doen?

Maak een mooie, grappige of originele dierenfoto. Dat kan een foto van je eigen
huisdier zijn, maar je kunt jezelf ook verkleden of schminken als je lievelingsdier.
Mail deze foto met je motivatie naar actie@hallohorstaandemaas.nl, dit kan tot
12 augustus. Het kijkje achter de schermen vindt plaats op zaterdag 17 augustus.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

www.boscafehetmaasdal.nl
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Wandelen in Horst aan de Maas

Kabroeks Ommetje: wandelroute vol verhalen
Je in het buitenland wanen, niet nadenken en puur genieten van de natuur om je heen. Dat kan als wandelaar
op een van de vele wandelroutes in Horst aan de Maas. Zoals het ommetje Kabroeksepad in Meterik. Wie naast een
mooie wandeling ook wil genieten van de geschiedenis achter de hoogtepunten die de route sieren, is hier op de
goede plek.

Ommetje Kabroeksepad Meterik
is een wandelroute die je langs alle
highlights van Meterik leidt. Deze route
is een initiatief van dorpsraad Meterik.
De route is vijf kilometer lang, wat er
op neer komt dat men er ongeveer een
uur en een kwartier over doet. Er is ook
een mogelijkheid om een kortere route
te nemen. Het startpunt van de route
is de kerk, waar ook het kenmerkende
beeld Drie vrouwen staat. De route
leidt allereest naar het Theresiaklooster
dat midden in een woonwijk staat. Dit
klooster wordt niet meer bewoond door
nonnen: het is sinds 1990 een appartementencomplex.
Een rustmoment van de route is
te vinden bij de picknickplaats, waar
voldoende schaduw is dankzij hoge
populieren. De rustplek is net buiten
het centrum van Meterik te vinden. De
route laat je kennismaken met het idyllische Meterik wanneer je richting de
Kabroekse beek loopt. Vanaf dit punt
is er veel natuur te zien waardoor de
wandelaars helemaal tot rust kunnen
komen. Wie verder wandelt kijkt uit
over uitgestrekte akkers waar verschillende gewassen als prei en aardbeien
worden verbouwd. Iets verderop komt
de route uit bij het geografische middelpunt van de gemeente Horst aan de
Maas. Tijdens het wandelen biedt de
stilte de gelegenheid om de dagelijkse
drukte even te ontvluchten. De route
vervolgt door natuurgebied het Rotven,

een stukje bos. De hoge bomen bieden
verkoelende schaduw voor zomerwandelaars. Goed schoeisel is wel aanbevolen voor dit stukje route. Het Rotven is
waarschijnlijk vernoemd naar het roten
van vlas, een handeling waardoor van
vlas linnen gemaakt kon worden. In de

Luciakapelletje. Dit kappelletje ligt aan
de rand van een akkerrijke omgeving. In dit gebied stonden vroeger
meerdere molens, het is dan ook niet
verwonderlijk dat die gebied Molenveld
heet. Vervolgens loopt men langs
het Hagelkruis, ook wel Molenkruis
genoemd. Dit kruis werd geplaatst na
een grote hagelbui ter voorkoming
van andere grote rampen. Zo zijn niet
alleen de bezienswaardigheden van de
route bijzonder, maar vooral ook het

achterliggende verhaal ervan.
De voorlaatste highlight in deze
route is de beltmolen Eendracht maakt
Macht. De molen is op zaterdagmiddagen toegankelijk voor bezoekers.
Bezoekers kunnen het maalproces
meemaken. De route eindigt wanneer
men Meterik weer binnenloopt, waar
men nog even een blik kan werpen op
De Speulhof, een mooi gerestaureerde
schuur. Zo kom je weer uit bij de kerk
van Meterik.

18e en 19e eeuw was Horst een regionaal centrum van de textielindustrie.
Na het Rotven is de volgende
highlight aan de beurt: de buxustuin
Boxwood. In de tuin zijn buxus-struiken
omgetoverd tot ware kunstwerken.
De route vervolgt richting het St.

Ruzie tussen de rozen

2/6

Vakantie: lekker luieren op het terras of strand met een drankje. En wat past daar nu beter bij dan een zomerfeuilleton? In de komende zes edities
van HALLO Horst aan de Maas daarom een spannend vervolgverhaal. Deze week deel 2.
“Weet je”, zei Henny, terwijl ze
twee klontjes suiker in haar kopje liet
vallen, even aarzelde en er toen een
derde achteraan liet plonzen. “Mijn
rozen hebben dit jaar helemaal niet
zoveel last van luizen. Ik weet niet
hoe het komt, maar ze bloeien als
nooit tevoren, ondanks die hitte.” Ze
nam een slokje van haar koffie, kromp
ineen toen die nog te heet bleek te
zijn. “Heb je al groene zeep geprobeerd? Of spiritus?”
“Onzin. Vergif, dat werkt nog het
beste.” Jeanne roerde in haar kopje en
knikte nog eens bevestigend. “Vergif
en niets anders.”
“Tja, denk je dat het nog helpt? Ik
bedoel, voordat zaterdag de jury komt
kijken?”

Jeanne keek haar buurvrouw over de
rand van het kopje aan. “Tuurlijk, daar
heb ik alle vertrouwen in.”
De twee dames deden voor het
vijfde jaar mee aan de tuinenwedstrijd in hun dorp. Allebei hadden ze
al een keer gewonnen, vooral Jeannes
rozentuin was al meerdere keren in de
prijzen gevallen. Voorgaande jaren was
de tuin van Henny een toonbeeld van
strakke perfectie geweest. Vierkante
buxusstruiken wisselden elkaar af met
stenen muurtjes. Henny’s tuin was een
complete tegenstelling van die van
Jeanne. Daar was diens voorliefde voor
de Engelse tuinarchitectuur goed in terug
te zien.
Maar vroeg in het voorjaar waren de
buxusstruikjes en stenen muren plotse-

Jeanne verbaasde zich, om het
maar voorzichtig uit te drukken, over
Henny’s duidelijk gebrek aan originaliteit. Niet dat ze ook maar iemand
wilde verbieden rozen of lavendel in
haar tuin te zetten. Maar op de een of
andere manier leek haar eigen tuin nu
een beetje minnetjes ten opzichte van
de bonte kleurenpracht in Henny’s hof.
“Wil je in een bepaalde categorie
mee doen?” vroeg ze nu aan haar
buurvrouw. Die glimlachte. “Nou, ik
denk zeker dat mijn rozen een goede
kans maken op de eerste prijs. En jij
laat jouw hortensia’s meedingen?”
Jeanne fronste haar wenkbrauwen.
“Mijn rozen. Ik twijfel er geen moment
aan dat die in de prijzen gaan vallen.”
Lees volgende week verder.

VAKANTIE

Toerist in eigen regio!
Wist u dat…
De Schatberg alle
ingrediënten in huis heeft
voor een perfect
dagje uit?
U deze dag kunt afsluiten
met een heerlijk diner in
ons restaurant?
Tegen inlevering van deze voucher
ontvangt u het 2e zomermenu
voor de helft van de prijs!
Zomermenu
Actieprijs 2e menu

ling verdwenen en tot Jeannes verrassing hadden ze plaatsgemaakt voor een
romantische bloementuin met rozen,
lavendel en een slingerend paadje naar
de voordeur. Het was geen exacte kopie
van haar tuin, maar toch.
“Wat vind je ervan?” had Henny
gevraagd, niet lang nadat de laatste
struiken de grond in waren gegaan.
“Ik wilde gewoon iets helemaal anders.
Iets wat verder nog nergens zien is.”
“Nergens anders te zien?”Jeanne
kon de sarcastische ondertoon in haar
stem maar met moeite onderdrukken
terwijl ze van haar tuin naar die van
Henny keek.
Henny giechelde. “Nou ja, ik bedoel,
je kunt onze tuinen toch niet vergelijken?”

€ 20,00 p.p.
€ 10,00 p.p.

Kijk voor het menu en meer informatie
op www.schatberg.nl/a-la-carte
Geldig tot en met 21 september 2013.

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!
Middenpeelweg 5| 5975 MZ Sevenum | 077 467 7777 | www.schatberg.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Reactie op artikel ‘Morgen nemen we de fiets’ uit HALLO van 4 juli 2013

Glasvezel voor het buitengebied
Als de dames en heren van Essentie echt de fiets zouden nemen,
komen ze vanzelf door de ‘buitengebieden’ van de gemeente die geen
glasvezelaansluiting hebben. Essentie doet alsof het glasvezelnetwerk haar
verdienste is. Dat heet politiek: mooie sier maken met het werk van
anderen. Zij hebben er niets aan gedaan.
“We moesten ze wel toelaten,
we hadden er niets over te zeggen”,
gaf een Essentie-wethouder aan na
de opmerking dat Reggefiber alleen
de krenten uit de pap gehaald heeft.
Ondertussen snoepte de gemeente
ook flink mee door de legeskosten
voor iedere aansluiting. Als Essentie

oprecht begaan zou zijn bij alle inwoners, waarom gaan ze dan niet voor
de volle 100 procent? Voorlopig zijn er
1.400 adressen in de gemeente niet
aangesloten – meer dan 5.000 inwoners. Bij Essentie hoeven zij niet aan te
kloppen. De wethouder draait altijd hetzelfde negatieve verhaal af en de fractie

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

•

m e u b e l e n

blokkeert ieder voorstel om het buitengebied aan te sluiten. Maar waarom?
Heeft men niet de moed om toe te
geven dat ze fouten gemaakt hebben bij
de onderhandelingen met Reggefiber?
Hoe dit wel moet, laten ze nu in buurgemeente Venray zien. De politici daar
gaan uit van het principe ‘alles of niets’
en onderzoeken zelfs of ze het netwerk
zelf kunnen realiseren. Net als bijvoorbeeld Heeze-Leende. Deze gemeentes
beschouwen een glasvezelaansluiting
als een essentiële nutsvoorziening. Horst
is voor hen een voorbeeld van ‘hoe het

•

niet moet’. Essentie betrekt de loopgraven nu er een burgerinitiatief wordt
voorbereid. Waarschijnlijk bang dat er
andere resultaten uitkomen dan de
door hen gepresenteerde ‘feiten’. Wij
zijn apolitiek en willen geen gevecht
aangaan met Essentie. Wij willen wat
anderen ook gekregen hebben: een
glasvezelaansluiting. De bal ligt bij
Essentie: gaan we dit samen realiseren
of gaan we, gesteund door duizenden
inwoners, de confrontatie aan?
Bert Nobel, namens Werkgroep
Iedereen glasvezel

h u i s r a a d

Anders, verrassend, veelzijdig, heel veel, lekker goedkoop:
boeken, platen, dvd, video, lampen, klokken, sieraden, porselein, glaswerk, antiek,
koper, zilver, kastjes, tafels, stoelen, speelgoed, puzzels, dienbladen, tuinmeubelen,
bankjes, wijnrekken, kasten, schilderijen, spiegels, gordijnen, elektrische apparatuur,
merkkleding ook grotere maten, en nog veel meer.

Voor alle bezoekers gratis koffie of thee.

OPGELET I.V.M. VAKANTIE GESLOTEN VAN 22 T/M 30 JULI

Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

tel. (077) 320 97 00

www.tweddekans.nl

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

.

www.ikzoekeencontainer.nl

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
eigen kweek

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

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

Bespreking Poll week 26

Als het kan, spelen kinderen vanzelf wel buiten
Deze stelling legden we twee weken geleden aan onze lezers voor. De
stemmen op de twee categorieën zitten verrassend dicht bij elkaar. De resultaten laten zien dat 55 procent van de stemmers het eens is met de stelling. 45
procent daarentegen is het niet eens met de stelling dat kinderen vanzelf wel
buiten spelen. Zij denken dat een beetje stimulatie, bijvoorbeeld in de vorm van
een Nationale ModderDag, zoals die onlangs in Griendtsveen plaatsvond, kan
helpen kinderen meer buiten te laten spelen. Daarnaast kan het natuurlijk ook

nooit kwaad, iets leuks voor kinderen organiseren. Anderen vragen zich af of
dit soort projecten wel nodig zijn. Zij denken dat, als er plek is, kinderen vanzelf
worden uitgedaagd om buiten te gaan spelen. Een goed voorbeeld hiervan is
het nieuwe speelplein van de basisschool in Hegelsom. Als de gelegenheid
gecreëerd wordt, komen kinderen vanzelf achter hun spelcomputers vandaan.
Weer anderen denken dat kinderen in Horst aan de Maas genoeg gelegenheid
hebben om buiten te spelen.

Ik draag zorg voor het groenonderhoud in mijn buurt
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas gaat de komende tijd overbodige hagen verwijderen. Inwoners die de hagen toch willen behouden voor hun buurt, kunnen deze
zelf gaan onderhouden. De gemeente geeft hier echter geen vergoeding voor. In
een aantal dorpen in de gemeente verzorgen inwoners zelf de groene elementen
in hun dorpen al. In Swolgen bijvoorbeeld verzorgen verenigingen het groenonderhoud in het dorp. In Kronenberg gaat een greenteam van elf vrijwilligers elke
tweede dinsdag van de maand op pad om het groen in het dorp te onderhouden.

Is dit een belachelijke vorm van bezuiniging van de gemeente? Of vindt u het
terecht dat mensen zelf zorg gaan dragen voor groene hagen in de openbare
ruimte rondom hun woonplek? Is het verzorgen en aantrekkelijk houden van de
openbare ruimte een taak van de lokale overheid? Of zijn we doorgeslagen in wat
we van de gemeente verwachten en kunnen we er best met z’n allen voor zorgen dat de struiken en hagen rondom speeltuintjes of de kerk er mooi bij blijven
liggen? Ik draag zorg voor het groenonderhoud in mijn buurt. Wat vindt u?

Kop
Dorpshagen
Tekst
De
afgelopen jaren was het
steeds: “Daar is geen geld D!rk
Reacties:
voor”,
“Dat is nu geen prioriwww.hallohorstaandemaas.nl
teit”
of het schouderophalende
“Ach ja, de crisis, hè?” Dat ook
gemeente Horst aan de Maas
flink aan het bezuinigen is
geslagen, kan niemand
ontgaan zijn.
De gemeente zei de laatste
jaren veel elementen in de
openbare ruimte geplaatst te
hebben. Zij gaat een aantal
banken, prullenbakken, afzetpalen, afrasteringen, bloembakken
en hagen verwijderen.
Ambtenaren hebben uren boven
hun bureautjes lopen zweten om
te bedenken waar een haag,
prullenbak of afrastering
noodzakelijk was en met
gemeentegeld werden doordachte en verantwoorde plannen
gemaakt. Er zijn bloembakken,
afzetpalen en banken aangekocht en mensen ingehuurd om
deze te plaatsen. En nu moeten
ze weg: er is een ‘wildgroei aan
elementen in de openbare
ruimte’. Mijn vraag: hoeveel kost
het weghalen van een bank of
haag? Denk aan het inhuren van
mankrachten en vervoersmiddelen, de kapitaalvernietiging en
de reparatie van de voortaan
lege plek – aannemend dat de
gemeente geen braakliggende
stukjes openbare ruimte
achterlaat. “We gaan hagen die
geen functie meer hebben of
niet meer passen in de omgeving, verwijderen”, zegt de
gemeente. Geen functie meer?
Zijn eigenlijk niet alle hagen
overbodig? Is ie niet per definitie
slechts ter versiering? Of zijn er
hagen die door efficiëntieregelingen boventallig zijn geworden? Zijn er hagen die onder de
maat presteerden en daarom
afscheid moeten nemen? Is het
in een plattelandsgemeente als
Horst aan de Maas überhaupt
mogelijk dat hagen ‘niet meer
passen in de omgeving’?
Waarom noemen we ’t beestje
niet gewoon bij z’n naam: takjes
knippen kost geld. En dat is er op
dit moment veel te weinig op de
goede plekken. En daarom, lieve
inwoners, mogen we naast onze
bijdrage aan de naoberzorg, onze
onderhoudsdiensten bij de
voetbalclub, de boodschappendienst voor opa en oma, ons
bouwen-in-eigen-beheerproject
en de oppasdiensten op de
kinderdagopvang nu ook deel
gaan nemen aan de hagenbrigade.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 27) > Ik ga dit jaar op vakantie > eens 67% oneens 33%
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Muziek, smeden en
buttons maken
In museum De Locht in Melderslo is op zondagmiddag 14 juli een
optreden van liedjeszanger Mart Craenmehr met muziek en spel. Ook de
smederij is in bedrijf en kinderen mogen buttons maken.
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.
Museum De Locht is in de zomerperiode elke dag van 11.00 tot 17.00 uur
geopend. Demonstraties en optredens
beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Officiële start vakantie

Programma
bouwvakfeesten Horst
Het officiële startsein van het vakantieseizoen in Horst aan de Maas
vindt plaats op vrijdag 12 juli op het Wilhelminaplein in Horst. Dan worden
de bouwvakfeesten georganiseerd.
Het entertainment wordt dit jaar op
een andere manier dan normaal gepresenteerd. In plaats van een podium
op het Wilhelminaplein, dient dit jaar
een steiger als podium. Deze steiger
wordt vóór het pand van De Lange
Horst geplaatst. In het voorprogramma
staat de band Groove. Deze band, met
roots uit Overloon, speelt een breed
repertoire van klassieke rocknummers

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

Autobedrijf

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

tot aan nieuwe producties. Ook lokaal
talent Eva Wijnen levert een bijdrage
aan de Bouwvakfeesten. Eva vertolkt
verschillende nummers onder begeleiding van Groove.
Het hoofdprogramma van de bouwvakfeesten ligt in handen van de band
Universe. De allround coverband speelt
allerlei soorten muziek. Dj Paul van de
Laar draait in de pauzes plaatjes.

Oldtimer Festival Horst
VC De Oldtimers uit Melderslo organiseert jaarlijks het Oldtimer Festival Horst. Ook in het weekend
van 6 en 7 juli werden op het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen in Horst oude bromfietsen en
oldtimers tentoongesteld. Automobielen, trucks, bromfietsen, motoren, leger- en landbouwvoertuigen
konden worden bekeken. Ook kon er worden gekocht en verkocht. Ooit begonnen als een
zondagmiddagproject, is het festival inmiddels uitgegroeid tot een weekend lang evenement met
deelnemers uit binnen- en buitenland, met voertuigen uit alle windstreken en bouwjaren.
Voor meer foto’s van het festival, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

cafÉ

F

terras

F

200*100 cm
Leverbaar in alle maten
glad* en geschraapt

z alencent rum

• Vernieuwd
groot terras aan
achterzijde 400 m²
• Alles uit
eigen keuken
• Aantrekkelijke
arrangementen

Eetkame
rtafel
Deest

massief

rstoel
Eetkame
Arletta
leder

eiken

van € 11
95,nu € 89
5,-*

rd in

uitgevoe

2.5+2
Dov zits

2.5 me
2 ele et
relaxectrische
n

van €
nu € 2999,2499
,-

5,van € 37
9,9
2
€
u
n

Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl
Sta-op relax
Amber

1 motorig met
sta-op functie
in leder

van € 1299,nu € 999,-

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel
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AGENDA
Gemeente
Kunst op Vakantie
zo 14 juli 11.00 uur
Org: Ver. Slapen in Limburg
Locatie:
negen recreatiebedrijven

11
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Circus Bossle
t/m za 13 juli 17.00 uur
en zo 14 juli 14.00 uur
Locatie: Molenveld

Horst

Zomermarkt
do 11 juli 12.00 - 18.00 uur
Locatie: centrum

Bouwvakfeesten
Open zondag

vr 12 juli
19.00 - 01.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

zo 14 juli 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Reptielenshow

America

Broekhuizen

za 13 juli
14.00 – 17.00 uur
Organisatie: Dragazoo
Locatie: Boscafé

zo 14 juli 11.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Veerweg

Club du Longue

Vlooienmarkt

Natuurwandeling met gids
wo 17 juli 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode
Vennen

Grubbenvorst
Plein Aope
Jeu de boulestoernooi

za 13 juli 12.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

za 13 juli
22.00 – 04.00 uur
Locatie: De Lange

Carbootsale
zo 14 juli
08.30 – 15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Kasteellaan

Zomermarkt
do 18 juli
12.00 - 18.00 uur
Locatie: centrum

Kronenberg
Limburgse dag van
het Paard

za 13 juli
Organisatie:
Stichting Ruiterbelangen
Sevenum
Locatie:
manege D’n Umswing

Optreden Full Nelson
en Rectum Raiders
vr 12 juli 21.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Optreden
Top 40-coverband Up Yours
za 13 juli 21.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

Melderslo

Optreden Jeopardy en
The Tributes

vr 12 juli
20.00 – 01.00 uur
Organisatie: KPJ
Locatie: feesttent St. Odastraat

Matinee met optreden
You and Mee

Melderse Examenfuif

zo 14 juli 15.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Open imkerijdag

ma 15 juli 14.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

zo 14 juli
10.00 – 17.00 uur
Locatie: Akkies Tuin

Optreden Guido Staps
en vinylshow

Optreden Math Craenmehr

di 16 juli 15.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

zo 14 juli 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum
Quatorze juillet-feest
zo 14 juli 11.00 uur
Locatie: Gasterie Lieve Hemel

Tienray

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kermis

vr 12 t/m di 16 juli

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

O
GRATIS HOUTW

RMINSPECTIE

Eerste editie

Roest
Festival in
Grubbenvorst
De eerste editie van het Roest
Festival vindt zaterdag 27 juli
plaats. Roest Festival is een
electro-, house- en technofestival.
Het feest vindt plaats in de bossen
naast de Kievitweg in
Grubbenvorst.
Het Roest Festival werd in het
leven geroepen door twee jonge
mannen uit Grubbenvorst. Zij willen
met het dance- en technofeest de
lege plek, die ontstaan is door het
gemis van een soos in het dorp,
opvullen. Door het opzetten van het
festival is volgens de organisatie
weer meer te beleven voor de jeugd
in Grubbenvorst.
Tijdens het festival zullen electro-,
house- en technoklanken door het
bos galmen. Headliner is niemand
minder dan Ron van den Beuken
uit Meterik. Het festival wordt om
15.00 uur afgetrapt door De Sfeer en
Virgin Tours. Ook zijn er optredens
van A Gentlemens Agreement en
Capt. Roodbaard. Daarnaast treden
Alex Hauzer en Lucky Done Gone op.
Bassdick AKA Zero sluit het Roest
Festival af met een optreden van
00.00 tot 02.00 uur.

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

Het Raayland College Venray is een brede Scholengemeenschap voor
Voortgezet Onderwijs, bestaande uit Praktijkonderwijs, Vmbo, Havo, Atheneum en Gymnasium
en ressorteert onder de Stichting Limburg Voortgezet Onderwijs (LVO).
De school telt momenteel ruim 2.450 leerlingen en ca. 300 personeelsleden.

06-22605746

Per direct zoeken wij een:

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Hoofd Conciërge (1,0 fte)

●

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

Blitterswijck

toon@kustersindustriedeuren.nl

De hoofdconciërge is verantwoordelijk voor continuïteit van de werkzaamheden
van de conciërges, huishoudelijke dienst en toezichthouders.
Naast voorkomende werkzaamheden als conciërge behoort de aansturing van deze
medewerkers tot zijn verantwoordelijkheid. Het betreft een 20-tal medewerkers.
Het betreft een tijdelijke vacature voor de periode van één jaar.
Profiel
U beschikt over een MBO+ werk- en denkniveau.
Tevens beschikt u over leidinggevende capaciteiten, goede communicatieve
vaardigheden en een goed organisatorisch inzicht. U kunt als persoon zelfstandig
opereren en mensen enthousiasmeren. Daarnaast bent u bekend met het facilitaire
werkveld en bij voorkeur in het onderwijs. Tot slot bent u, naast het aansturen van de
teams binnen de facilitaire organisatie, contactpersoon naar externe bedrijven,
zoals de externe cateraar en schoonmaakbedrijf.
Wat biedt de school u?
• een baan (1 fte) met een salaris van schaal 5 volgens de vigerende CAO VO
• een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Verdere informatie
• informatie kan worden ingewonnen bij de heer D. Meevissen,
regio hoofd facilitaire dienst; tel. 0478-55 11 55 (06-52650233)
• op de website van de school, www.raayland.nl,
en van stichting LVO, www.stichtinglvo.nl
Interesse?
Stuur dan zo gauw mogelijk een brief met motivatie en curriculum vitae
voor 22 juli 2013 naar het Raayland College t.a.v. de afdeling Personeelszaken,
postbus 166, 5800 AD Venray of via email naar personeelszaken@raayland.nl
I.v.m. de zomervakantie zijn wij pas in de gelegenheid om na 13 augustus a.s.
te reageren op uw sollicitatie.
Op donderdag 22 augustus a.s. ‘s morgens vinden de selectiegesprekken plaats.
Degenen die reeds gesolliciteerd hebben, verzoeken wij om niet meer te reageren.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

50%korting
*

op de

zomercollectie

* tenzij anders aangegeven

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.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 2 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
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09.30

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

Kronenberg
zaterdag

nieuwe folder
is nu online

19.15

en in onze winkel in Horst

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

marskramer.nl

Meerlo
zondag
donderdag

Onze

Heilige mis

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

Meterik
zaterdag

dinsdag

zondag
dinsdag

Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

donderdag
vrijdag

Beleef een

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

super dagje uit,
kom eens discobowlen
en/of waterskieën!
www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

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

WELL EEN VAK IS.

Horst (Lambertus)

Venray

Spoedgevallendienst
12 t/m 18 juli
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

OMDAT
SCHILDEREN

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
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Alles-in-1 Glas EXTRA

Het allerbeste van XS4ALL in 1 pakket.
Nu de eerste 6 maanden voor € 66,08
Daarna € 76,26 p/mnd

advertentie-glas-263x395-staand.indd 1
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