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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

12
barbecue.nl

gemeentenieuws pagina

A-Z B

Lekker m

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

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
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Pepijn schittert
in nieuwe Teleﬁlm
De 12-jarige Pepijn Stoter uit Sevenum wist niet wat hem overkwam toen hij één van de hoofdrollen kreeg in de nieuwe Telefilm ‘Ik geloof in mij’. De afgelopen maanden
waren een achtbaan die hij niet had willen missen. Lees verder op pagina 18

Aantal geboorten in
gemeente daalt
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het geboortecijfer in Nederland momenteel op
hetzelfde niveau als in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ook in Horst aan de Maas worden er sinds een aantal
jaren minder kinderen geboren.
In 2006 zagen er in Horst aan
de Maas nog 417 kinderen het
levenslicht, in 2012 waren dat er
375. Het CBS maakte maandag 15 juli
de nieuwe geboortecijfers bekend.
Tussen juni 2012 en mei van dit
jaar werden er landelijk 172.000
baby’s geboren. Het geboortecijfer
ligt daarmee volgens het CBS net
zo laag als in de eerste helft van
de jaren tachtig. Het laagste aantal
sinds 1950 werd in 1983 bereikt met

170.000 geboorten. Het CBS denk dat
de afname van het aantal geboorten
samenhangt met de economische crisis
waarin Nederland al een aantal jaren in
verkeert. Volgens de organisatie leidt
dit tot uitstel of afstel van het krijgen
van kinderen.
In Horst aan de Maas daalde het
cijfer tussen 2006 en 2008 van 417
naar 374. In 2009 en 2010 steeg het
aantal geboorten naar 412. Gemeente
Horst aan de Maas geeft hiervoor

als reden de vele nieuwbouw in
wijken als De Afhang in Horst en de
herindeling met Sevenum en MeerloWanssum in 2010. De cijfers vergelijken met die van de jaren tachtig is
lastig, aldus een woordvoerder van
de gemeente. “Dat is lastig omdat we
sinds die tijd twee keer een herindeling hebben gehad. Wat we wel kunnen constateren is dat Horst aan de
Maas de landelijke tendens volgt als
het gaat om de geboortecijfers.”

RKT
ZOMERMf 1A2.0
0 uur
25 juli vana

emuziek
aansluitend liv aplein
in
m
el
op het Wilh

GRATIS*
PAK MAGNUMS
Classic, Almond of White
(pak 4 stuks) t.w.v. € 2.99
* Tegen inlevering van deze
bon, bij aankoop van minimaal
€25,00 aan boodschappen.

www.ahhorst.nl

WAARDE
BON
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Plannen CVI Grubbenvorst

Zorgen dorpsraad
om ﬁetsverkeer

Houtopslag in brand
Een houtopslag is in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 juli op een perceel naast de Meldersloseweg in Horst
in brand gevlogen. Hoe het hout is gaan branden, is nog onbekend.

De dorpsraad van Grubbenvorst heeft goede hoop dat er een oplossing
wordt gevonden voor het fietsverkeer ter hoogte van de geplande Centrale
Verwerkingsinstallatie (CVI) Raaieinde. Dat laat secretaris Jos Jacobs
desgevraagd weten.
In een brief aan het College van
B&W maakte de Grubbenvorster
dorpsraad onlangs nogmaals haar
bezwaren tegen de CVI bekend. De raad
maakt zich met name zorgen over het
langzaam verkeer dat straks het zware
vrachtverkeer gaat kruisen. Zij pleit
voor een goede verkeersafwikkeling

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Café Ummenthun
kleurplaat Zondag in het Zuiden
(alleen in Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum)

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
Huub Thijssen 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

ter hoogte van het Raaieind. Jos Jacobs:
“Met name de schoolgaande jeugd
vormt een kwetsbare groep. Volgens
verkeersberekeningen zijn er na de
komst van de CVI zo’n 300 verkeersbewegingen van vrachtauto’s per dag. De
mensen in het dorp maken zich veel
zorgen over wat dit betekent voor het
fietsverkeer.”
De dorpsraad heeft diverse voorstellen voor een alternatieve route
aan het college gedaan. Vorige week
zat een delegatie met wethouder Ger
van Rensch rond de tafel. Tijdens het
gesprek zijn de alternatieven nogmaals besproken. “Zoals het er nu
naar uitziet, denk ik dat we wel tot
een overeenstemming komen”, aldus
Jacobs. “Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat het vrachtverkeer deels
ondergronds gaat en de fietsers via een
verhoging hun weg kunnen vervolgen.
Daar speelt overigens de herinrichting
van de Venloseweg een grote rol in.
Nadat er een gesprek is geweest met
de initiatiefnemers van de CVI, komt
de gemeente met een voorstel naar
ons dat we vervolgens bespreken
met de dorpsraad. Ook de inwoners
Grubbenvorst worden dan verder geïnformeerd.”
De veiligheid van de fietsers is niet
het enige waar de dorpsraad aandacht
voor wil. Jacobs: “We maken ons ook
zorgen over het laagfrequent geluid.
Voor de bewoners in de buurt van
de CVI komt straks een geluidswal.
Laagfrequent geluid draagt echter veel
verder en heeft invloed op het hele
dorp. Volgens de wethouder wordt
er door de eigenaar van de CVI voor
gezorgd dat dit straks bij de bron wordt
aangepakt.” Dan is er nog de bever
die zich ophoudt in de Everlose beek.
Dit is een beschermde diersoort. “Er
zijn duidelijk sporen van de bever in
het beekdal aangetroffen. In de Milieu
Effectrapportage wordt daar echter
niets over gemeld. Wij willen dat daar
wel naar gekeken wordt en rekening
mee wordt gehouden”, aldus Jacobs.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft aan dat zij wat
betreft de bever nog gaat uitzoeken
wat dit precies voor consequenties voor
het project heeft.

Jongeren ontdekten de brand en
waarschuwden vervolgens de brandweer. Een woordvoerder van post
Lottum, die bij de brand werd opgeroe-

pen, prijst het kordate optreden van de
jeugd. “De brand ontstond bij een houtopslag, die een stukje van een woning
gelegen was. Het betrof ongeveer

twintig blokken van twee meter. We
hebben het vuur snel kunnen blussen.
De oorzaak van de brand is verder niet
bekend.”

Ticketscanner OMG gestolen
Na afloop van het OMG! Festival op 29 juni in Kronenberg bleek dat de organisatie een ticketscanner miste. Zij
vermoedt dat deze gestolen is. “Als wij deze niet terug kunnen sturen naar onze ticketservice gaat dit ons flink geld
gaan kosten”, aldus de organisatie.

“We snappen dat als je gedronken
hebt, je soms dingen doet die eigenlijk
niet mogen. We zullen dus niet boos
zijn, maar willen wel heel graag de
scanner terug”, liet de organisatie vorige
week op hun Facebook-pagina weten.
De organisatie huurde de ticketscanners. “Nu wij deze niet terug kunnen geven, moeten wij de nieuwwaarde
betalen. Het gaat dan toch om een paar

honderd euro”, aldus voorzitter Gijs
Janssen. De oproep leverde nog geen
reactie op. “De kans dat wij de scanner
nog terugzien, is erg klein, maar wij
willen wel laten weten dat zo’n geintje
ons toch behoorlijk dupeert. Dit incident
past in onze ogen ook niet bij de prima
sfeer die er de hele dag was op het festivalterrein.” Wie informatie heeft over
de scanner, kan dat laten weten aan de

organisatie via info@stichting77.nl
Voor de eerste editie van het festival had de organisatie ingezet op 1.500
bezoekers. Uiteindelijk zijn er net geen
1.000 personen op het terrein geweest.
“Dit gat qua aantallen zorgt er voor dat
we het niet gaan redden om break-even
te draaien”, laat de organisatie weten.
Toch gaan ze eind augustus alweer aan
de slag voor de editie in 2014.

Twee ﬁetsendieven
opgepakt
Politie Horst heeft vorig weekend twee fietsendieven opgepakt. Een
16-jarige jongen uit Horst werd op weg naar Sevenum opgepakt en een
Oost-Europese man werd aangehouden nadat hij bij een supermarkt een
fiets had meegenomen.
De politie trof op vrijdag 12 juli een
16-jarige jongen aan, toen deze met een
gestolen fiets richting Sevenum fietste.
Hij is rond 18.30 uur aangehouden en
krijgt zijn straf via de rechtbank. Op
zaterdag 13 juli kwam de politie rond
14.45 uur daarnaast een man van OostEuropese afkomst op het spoor die bij

een supermarkt aan de Horsterweg in
Sevenum een fiets had gestolen. Deze
man is via het snelrecht berecht en heeft
een boete gekregen voor de diefstal. Het
afgelopen halfjaar heeft politie Horst een
prioriteit gemaakt van fietsendiefstal. Zij
noemt dit soort criminaliteit een grote
ergernis en pakt het daarom serieus aan.

Vitaal en fit:
massage van benen en voeten

€55,00

€27,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Auto over de kop op A73
Op de A73 in Horst, aan de zijde van de Witveldweg, is woensdag 10 juli tegen 18.00 uur een ongeval met een
personenbusje gebeurd. Het busje raakte van de weg en belandde in een naast de snelweg gelegen veld.

De lekkerste
vakantiebroodjes
HORST • GRUBBENVORST

De 48-jarige automobilist uit Venray
raakte ernstig gewond bij het eenzijdige verkeersongeval op de A73. Hij
werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.
De man reed in noordelijke
richting toen hij vermoedelijk in de

door de dierenambulance. De A73
is in noordelijke richting enige
tijd afgesloten geweest omdat de
traumahelikopter moest landen op de
rijbaan.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

berm terechtkwam, tegenstuurde
en daarna een aantal keren over de
kop sloeg. Het slachtoffer is door
omstanders uit het wrak bevrijd. De
man had een hond bij zich die bij de
aanrijding eveneens ernstig gewond
is geraakt. Hij is meegenomen

Boete voor wildcrossen
in Grubbenvorst

ReseRvebRil

bij contactlenzen

In Grubbenvorst zijn zondagochtend 14 juli twee motorcrossers bekeurd. De twee mannen uit Oostrum waren
op een wandelpad nabij speeltuin Roeffen Mart illegaal aan het crossen.
Staatsbosbeheer en Groene
Brigade van provincie Limburg houden
momenteel regelmatig controles op
wildcrossen. “Er bereiken ons steeds
meer klachten van recreanten”, legt
Ralf van Bree van Staatsbosbeheer uit.
“Ruiters die bijvoorbeeld bijna van hun
paard worden gereden door motor-

crossers of mensen met een wandelwagen die in de struiken worden geduwd.
Handhaven is moeilijk, daarom zijn we
afhankelijk van signalen van mensen.”
Volgens Van Bree vindt het wildcrossen
voornamelijk plaats in het weekend.
“En dan met name op zondagochtend.
In de zomer merken we dat er ook in

de avonden, als het langer licht is,
op plekken waar het niet mag wordt
gecrost. Als mensen overlast ondervinden van motorcrossers dan kunnen
ze dat melden bij Staatsbosbeheer.”
De twee mannen hebben volgens Van
Bree een boete van enkele honderden
euro’s gekregen.

St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

compleet

v.a. €99.-

In de auto in de hete zon
Een hond werd maandag 15 juli door politieagenten uit een benarde positie gered. Het beestje zat drie kwartier
in een gesloten auto op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Horsterweg in Sevenum, terwijl zijn
eigenaresse boodschappen aan het doen was.
Politie Horst kreeg rond het
middaguur een melding binnen
van een klant van de supermarkt.
Deze had de hond in het afgesloten
voertuig zien zitten. De herdershond
had een muilkorf om, waardoor hij
nauwelijks kon hijgen. Maandag was
het ongeveer 25 graden, wat betekent
dat het in de auto al snel zo’n dertig
of veertig graden kan worden. De
politie reageerde direct. Volgens een
woordvoerder van de politie gaat
justitie steeds strenger om met dit
soort vergrijpen. “De politie handelt
in dit soort gevallen meteen, dus we
hebben een ruit van de auto ingetikt.”
De hond werd bevrijd en hij maakt het
inmiddels goed. Toen de eigenaresse
van de auto uit de supermarkt kwam,

Temperatuur buiten

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!

Temperatuur in de auto
Na 10 minuten

Na 30 minuten

21°C

31°C

40°C

24°C

34°C

43°C

27°C

37°C

45°C

30°C

40°C

48°C

32°C

43°C

51°C

35°C

45°C

54°C

kwam deze bij een kapotte autoruit
en daarnaast een boete van 500 euro
uit, volgens de woordvoerder een
standaardbedrag voor dit vergrijp. De
politiewoordvoerder geeft aan dat de
temperaturen in afgesloten voertuigen
razendsnel kunnen stijgen in de zon

en dat dit levensgevaarlijke situaties
oplevert. De politie vraagt het
winkelend publiek dan ook oplettend
te zijn. Als zij iets constateren,
raadt de politie aan te proberen de
eigenaren op te sporen of in geval
van nood de politie te bellen.

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Aanrijding
spoor
Griendtsveen
Tussen stations Deurne en
Horst-Sevenum reden donderdag
11 juli geen treinen. Oorzaak was
een aanrijding met een persoon.

18
07

Horst aan de Maas in Beeld
Drie vrouwen Meterik
16/16

Het beeld van de Drie vrouwen werd in 1991 onthuld. Het natuurstenen beeld van drie elkaar omarmende vrouwen staat op het plein voor de
kerk aan de Sint Jansstraat in Meterik en is gemaakt door beeldhouwer Gène Eggen uit Ulestraten. Het is gesigneerd met GE/90.

Volgens een woordvoerder van de
brandweer betrof het een zelfdoding
van een man uit Deurne. De aanrijding vond plaats rond 14.00 uur op de
spoorlijn Eindhoven-Venlo ter hoogte
van Griendtsveen. De NS zette snelbussen in om passagiers te vervoeren.
Rond 17.00 uur was het spoor weer vrij.

Drie Vrouwen maakt deel uit van
een collectie van ruim dertig kunstwerken in Horst aan de Maas. Het beeld
is gemaakt door Gène Eggen, afgestudeerd kunstenaar aan de Rijksacademie
van beeldende kunsten in Amsterdam.
Eggen werd in 1921 in Ulestraten
geboren en was naast beeldhouwer
ook tekenaar, schilder, vormgever en
graficus. Omdat hij veel kerkelijke
opdrachten kreeg, stond Eggen bekend
als religieus kunstenaar.
Meterik is een van de oudste kernen binnen de gemeente Horst aan de
Maas. De vroegste sporen van bewoning die gevonden zijn, dateren van
rond 700 voor Christus. Rond het oude
esdek van het Meterikse veld ontstonden buurtschappen. De drie vrouwen in
natuursteen vertellen over de geschiedenis van drie buurtschappen in Meterik
en over de eendrachtige samenwerking
tussen de drie. Rond 1900 voerden
buurtschappen Meterik, Schadijk en De
Hei (of ‘Voor-America’) namelijk een
strijd voor zelfstandigheid: zij wilden
hun eigen parochie oprichten.

Jongetje valt
in attractie
Toverland
Een 3-jarig jongetje is woensdagmiddag 10 juli gevallen in een
attractie van Attractiepark Toverland.
Het bezoekertje viel van een trap in
een van de klimtorens. Na een nacht
in het ziekenhuis mocht hij donderdag weer naar huis.
Volgens een woordvoerder van
het park viel het jongetje ten gevolge
van een misstap en kwam daarbij
ongelukkig terecht. “Omdat het kind
mogelijk rugletsel had, werd uit voorzorg ook de brandweer ingeschakeld.
Het jongetje was terecht gekomen op
een plateau en kon niet via de trap
naar beneden. De brandweer heeft
daarom enkele spijlen aan de zijkant
van de attractie eruit gehaald, zodat hij
horizontaal uit de klimtoren gehaald
kon worden.” De woordvoerder geeft
aan dat het klimtoestel, net als de overige attracties, periodiek wordt gekeurd
en dat er geen mankementen waren.
“Voor ons dus geen reden om extra
maatregelen te nemen. We hebben
inmiddels begrepen dat hij gelukkig
alleen enkele blauwe plekken en een
schaafwond aan heeft overgehouden.”

Samen een parochie
starten
In 1898 werd begonnen met de
bouw van een kerk op de toen nog
open plek in het centrum van het dorp.
Ook werd gestart met het bouwen
van een eigen molen voor het dorp.
De opbrengst werd in de bouw van de
kerk gestopt. De kerk van Meterik was
af in 1907 en was gebouwd naar een
ontwerp van de Roermondse architect
Caspar Franssen. In 1922 werd de kerk
vergroot. Na de vergroting van de kerk
werd het voormalig klooster Theresia
gebouwd. De kerk werd aan het einde

50
%
korting
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

op zonnebrillen uit
de opruiming

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruyt zeropt iek.nl

van de Tweede Wereldoorlog deels
verwoest en is daarna herbouwd in
de huidige vorm.

Betrokkenheid
Het beeld Drie Vrouwen leeft in
Meterik. Een verbeelding van het
oorspronkelijke kunstwerk wordt
jaarlijks uitgereikt als symbool voor
betrokkenheid bij het dorp. Het
Jeugdcomité van carnavalsvereniging De Meulewiekers uit Meterik
geeft elk jaar een persoon uit de
Meterikse gemeenschap een kunstwerk dat ontworpen is door Lau
Wijnhoven. Dit beeldje is afgeleid
van het grote kunstwerk van de
Drie Vrouwen en wordt uitgereikt
aan iemand die veel heeft betekent
voor het dorp, met betrekking tot
verenigingswerk, jeugdwerk of een
bijdrage aan gemeenschappelijke
doelen in het algemeen.
(Bron: o.a. website dorpsraad en
Plan Meterik)

Kruisen en
kapellen
Met dit artikel over de
Drie Vrouwen in Meterik komt de
serie Horst aan de Maas in Beeld
ten einde.
Vanaf volgende week kunt u
op deze plek lezen over kruisen
en kapellen uit de hele gemeente.
Heeft u een mooi verhaal bij een
kruisbeeld of kapel in uw dorp?
Laat het ons weten via
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Bordes gemeentehuis
beschadigd
Een stuk steen van het bordes rond het gemeentehuis in Horst is er afgelopen weekend van af gestoten. Wat de
oorzaak hiervan is, weet gemeente Horst aan de Maas niet.

Wie via De Librije naar het
gemeentehuis loopt, kan het bijna niet
ontgaan: precies op de punt van het
bordes ontbreekt een groot stuk steen.
De gemeente heeft geen idee hoe de
beschadiging is ontstaan.

Paraglider stort neer
Een paraglider is zondag 14 juli rond 14.45 neergestort nabij de
Wouterstraat in America. De man was pas net opgestegen, maar raakte
door een fout in een val.
De paraglider werd, zoals gebruikelijk bij deze vliegsport, gekoppeld
aan een lier en daarmee omhoog
getrokken. Op zo’n 30 meter hoogte
ging er echter iets fout, waardoor de

man naar beneden viel. De paraglider,
een 51-jarige man uit Amsterdam,
is met lichte verwondingen met
een ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

We hebben echter geconstateerd dat
de natuursteen waar het bordes van
wordt gemaakt, in de winter als het
vriest snel poreus wordt. Dus daar gaan
we dan ook meteen een oplossing voor
zoeken.”

“Er heeft zich niemand bij ons
gemeld”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.
“We kunnen de schade dus ook
niet verhalen. Het bordes wordt in elk
geval zo snel mogelijk gerepareerd.

Neppoetshulpen breken in
Een getinte jongeman en een meisje hebben vorige week inbraken gepleegd door zich voor te doen
als medewerkers van de gezondheidszorg. Onder andere aan het Kuiperplein in Horst zijn de twee verdachten
gesignaleerd.
De inbrekers doen zich voor als
hulp in de huishouding en zeggen
dat ze komen om te poetsen.
Maandag 8 en dinsdag 9 juli hebben
enkele incidenten plaatsgevonden.
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Wie een verdachte situatie gezien
heeft of de man of vrouw ergens
signaleert, wordt verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900 88 44.

Volgens een zorginstelling hebben
zij al meerdere meldingen binnengekregen van een man die onder
valse voorwendsels de woning
probeert binnen te komen.

Veel belangstelling
voor inwonerspanel
Het inwonerspanel TIPHorstaandemaas.nl telt inmiddels meer
dan 1.500 leden. Tijdens de weekmarkt in Horst schreven zich
diverse belangstellenden in bij de kraam van het inwonerspanel.
TipHorstaandemaas.nl is een samenwerking tussen Toponderzoek
en HALLO Horst aan de Maas.

Win een ﬁets
t.w.v.

€ 2000,-!
Ga naar
www.misterkools.nl
( m e r k ) k l e d i n g

•

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

Anders, verrassend, veelzijdig, heel veel, lekker goedkoop:

ALLEEN DEZE WEEK VRIJDAG EN ZATERDAG
25% KORTING OP ALLES
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.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Geboren

Van dag tot dag.
Van uur tot uur.
Van minuut tot minuut.
Van levend tot rustend.
Gelaten heeft de tijd haar genomen.
Stilte.
De tijd staat stil.

Jules

De vele kruisjes heb je moedig gedragen
jouw sterke geest was hierbij je grote kracht.

Monique Heldens – in ’t Zandt
* 24 april 1969, Velden

† 14 juli 2013, Venlo

echtgenote van
John Heldens

Nelly Jakobsvan den Munckhof
echtgenote van
Frans Jakobs †
* Horst, 4 februari 1924

mama van
Juliëtte, Alise, Philippe
dochter van
Mia en Wim
in ’t Zandt-Cootjans
zusje van
Ankie
tante van
Niels, Sven, Bente, Mette
Familie Heldens
Wij nemen afscheid van Monique op zaterdag 20 juli om 11.00
uur in Domani Dominicanenplein 15 te Venlo. Aansluitend zal
de crematie in besloten kring plaatsvinden.
In plaats van bloemen heeft Monique liever een gift voor een goed
doel. Hiervoor staan collectebussen.
Stalbergweg 336, 5913 BX Venlo

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken
van medeleven na het overlijden van

Franca van Rengs-Vervoort
(Franca van Boëms Jeu)
Frans van Rengs
Kinderen en kleinkinderen
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.
Dvd’s goedkoop 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.
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.
Te koop zonnebloemen en koffieboeketjes € 2,- per bos. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America 077 464 13 80.
Gevraagd door Museum de Kantfabriek
voor expositie: oude, eventueel
beschadigde kledingkasten. Worden
gratis bij u thuis opgehaald. Informatie:
Tineke Geurts 06 27 50 21 52.

† Horst, 16 juli 2013
Horst, Familie van den Munckhof
Horst, Familie Jakobs

St. Antonius Park 7
5961 KP Horst
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 juli a.s. om
12.00 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst.
Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar het crematorium aan de
Spurkterdijk 40 te Venray-Oostrum.
Nelly is thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving, waar u vrijdag van
19.00 tot 20.00 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, gelieve deze
advertentie als zodanig te beschouwen.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
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: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
Rolsteiger nodig?
garderobe + lockerkasten, kluizen,
Verkoop en verhuur van ladders, trappen whiteborden en kapstokken. Nieuw
en rolsteigers! Tel: 06 12 37 66 95
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
www.hdl-klimmaterialen.nl
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur 4 persoons appartement
Te koop zoete morellen, ook zelf
in Winterberg met uitzicht op
plukken. Tevens groot assortiment
bikepark en bobbaan.
bloemen en planten. P. v. Lankveld,
Info: jeanne.verdellen@hotmail.com
Tienrayseweg 2 Meerlo.
Fiets- en bromfietsreparatie
Tel. 06 53 13 01 32.
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
Dyslexie en/of leerproblemen?
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
Gratis intake-gesprek. Professionele
scooters.
hulp,begeleiding bij dyslexie en andere
Schilder en Stucwerk
leerproblemen. B.v. lezen/spelling/
Gevelcoating H. vd Pasch
rekenvaardigheid/Engels voor alle
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
leeftijden. info@reachup.nl
06 22 67 65 05.
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
www.horstverhuur.nl
Uw woonhuis verhuren?
party – attractie – tentverhuur
Wij regelen het snel, goed en goedkoop
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
(ook leegstandswet).
Groengoed Makelaardij 077 398 75 76
Te huur Bierwagen-Koelwagens
of info@groen-goed.nl
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Eleonora’s YogaStudio Horst!
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
Start in sept. in Horst! Hatha-yoga,
voorkomende tegelwerkzaamheden.
yoga & meditatie, yoga & dans,
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
kinderyoga (woensdagmiddag.) Bel
Vraag vrijblijvend een offerte
gerust voor meer info: 06 46 13 52 25,
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring) www.yogastudioreuver.nl Leonie Coenen.

Praktijk Constance in Horst.
Mooie zomervoeten, ga naar de
pedicure. Info: www.bijconstance.nl
Wilt u deze vakantie nog een
kleine klus of werkzaamheden
verrichten rondom of in uw woning
en heeft u hierbij een extra handje,
of deskundig advies nodig?
Bel dan snel naar 06 13 31 43 97.

www.briensveld.nl

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

Bart
14 juli 2013
Zoon van
Katja Cox & Frank Zanders
Broertje van Koen
Weltersweide 8
5961 EJ Horst

Welkom lief ventje!

Geboren op
13 juli 2013

Joep
Zoontje en broertje van:
Rob, Gertie en Guus
Gielen-Hoex
Meterikseweg 43
5961 CT Horst

Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo. Afmetingen:
1 x 170 m2, 2 x 85 m2, heftruck en
chauffeur aanwezig, ruimte is vorstvrij,
buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.

Vrijdag en zaterdag 25% korting
op alles! Sla nog snel uw slag want
daarna zijn we 1 week gesloten.
Kringloopwinkel Twedde Kans,
Noordsingel 43 Horst. Open wo en do
12-17 vrij 12-20 en zat 10-16 uur.

Woonruimte gezocht op korte termijn
voor ‘n 31-jarige, rustige, alleenstaande
jongeman. Beschikt zelf over inrichting.
Heeft u ruimte of weet u iets?
Reageer alstublieft! 077 467 28 52.

www.taoistische-academie.nl
Voorkomen van ziektes! (Is beter dan
genezen). 06 40 25 70 84.
Sport je graag? Wil je buiten aan
de slag? Mag je conditie wel wat
verbeteren? Wil je je weer fit voelen,
maar zie je jezelf niet ‘n uur lang op
‘n loopband joggen? Let’s bootcamp!
www.bootcamppower.nl
Te koop aangeboden 30m2
Heugaveld tegels, 50 bij 50 cm, tegen
elk aannemelijk bod. Platenspeler
met lp’s uit de jaren 60-70, tegen elk
aannemelijk bod. Tel. 077 398 49 57.
Te koop: landhuis op 3500 m2
www.droomhuisindepeel.nl
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.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Geboren

Gevraagd door Museum de Kantfabriek
voor expositie: oude, eventueel
beschadigde kledingkasten. Worden
gratis bij u thuis opgehaald. Informatie:
Tineke Geurts 06 27 50 21 52.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

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

10 juli 2013
Zoon van
Roy van Enckevort en
Maud Nillesen
Broertje van Fay
Schoolstraat 38
5961 EH Horst

Gevonden rond 10 juli zwarte
omafiets (merk Popal) in omgeving
Dendron college.
Bel 06 46 52 61 74 of 077 398 73 16
voor meer informatie.
Te koop komkommers, rabarber,
knolselderij enz.
Thijs Huys Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Verloren op vrijdag 12 juli polaroid
zonnebril met plaklenzen en een petje
van Janssen Bouwgroep. 06 30 83 37 70
of 077 398 18 85.
Gesloten i.v.m. vakantie van 21 tot
30 juli. Hierna staan we weer volledig
voor u klaar. Kringloopwinkel
Twedde Kans, Noordsingel 43 Horst.
Fijne vakantie gewenst.
Gevraagd door Museum de Kantfabriek
voor expositie: oude, eventueel
beschadigde kledingkasten. Worden
gratis bij u thuis opgehaald. Informatie:
Tineke Geurts 06 27 50 21 52.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Op zoek naar werk?
Werken vanuit huis als welzijnscoach.
Plan zelf je uren en verdiensten.
Meer info: Jeannette 06 44 49 89 35.

CANDIDO sinds 1937

Grafmonumenten & Natuursteen
Voor al uw natuurstenen producten

o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen

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

www.theoarts.com

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick
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Starters
in de regio
Effecty
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Bouw jeugdhuis Hegelsom weer door
Na het faillissement van aannemer HKM Realisatie liep de ‘vernieuwbouw’ van het jeugdhuis in Hegelsom enige
vertraging op. Een nieuwe aannemer is echter gevonden en de bouw kan weer verder, aldus Rob Geurts, voorzitter
van Stichting Jeugdhuis Hegelsom.

Effecty
Geert Buskes
Industriestraat 19b
Horst
06 26 23 22 07
geert@effecty.nl
www.effecty.nl
(Online) Marketing
01-04-2013

Activiteiten
Effecty vindt dat een
website niet alleen mooi of
technisch goed moet zijn, maar
vooral de doelstellingen van de
ondernemer moet behalen.
Vanuit deze gedachtengang
levert Effecty verschillende
diensten zoals zoekmachine
marketing, conversieoptimalisatie, Google Adwordsen sociale media campagnes.
Daarnaast verzorgt Effecty
meerdere malen per jaar
trainingen en workshops die
voor iedere ondernemer
betaalbaar en direct praktisch
bruikbaar zijn. Wie meer omzet
uit zijn omzet wil halen is bij
Effecty aan het juiste adres.
Doelgroep
Effecty richt zich op
ondernemers die open staan
voor de kracht van het internet.
De omvang van de
onderneming speelt daarbij
geen rol. Belangrijk is dat de
ondernemer open staat voor de
kansen die het internet biedt
en wil investeren om deze
kansen optimaal te benutten.
Onderscheidend vermogen
Effecty gelooft in de kracht
van het internet en maakt
anderen hier graag deelgenoot
van. Om die reden organiseert
het bedrijf diverse gratis of
betaalbare workshops en
trainingen om (lokale)
ondernemers te helpen meer
omzet te behalen uit hun online
kanalen. Het advies is niet
alleen maar gericht op grote
organisaties met grote
marketingbudgetten, maar is
ook voor de kleine en
middelgrote MKB’er die met
internet aan de slag wil
concreet en praktisch
toepasbaar.

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

“De overnamekandidaat van HKM
heeft ons te kennen gegeven dat zij
het werk niet zullen afbouwen,
waardoor wij verder konden met
andere partijen”, aldus Geurts. Om te
voldoen aan Europese richtlijnen en
hun subsidie niet in gevaar te brengen,
vroeg de stichting de volgende
aannemer van de inschrijving: Haegens
Bouw Horst. Het bedrijf gaf aan
interesse te hebben in de afbouw.
Haegens Bouw heeft afgelopen
week, voor de bouwvak, nog hekken om de bouwplaats heeft gezet.
De start van de werkzaamheden staat
ingepland voor 12 augustus. De afbouw
neemt volgens de stichting ongeveer
tien weken in beslag.
In januari startte hoofdaannemer
HKM met de bouw van het jeugdhuis
in Hegelsom. De verwachte oplevering
was toen 12 juli. Deze datum werd niet
gehaald vanwege het faillissement.
Behalve een vertraagde oplevering,
leed de stichting weinig schade van het
faillissement.
Het jeugdhuis in Hegelsom wordt
verbouwd tot een multifunctioneel
centrum dat onderdak gaat bieden aan
Jong Nederland en OJC Phoenix. Ook de
naschoolse opvang en een huiswerkklas kunnen er uiteindelijk terecht.

Reorganisatie Spring Kinderopvang
Regionale kinderopvangorganisatie Spring Kinderopvang moet 25 personeelsleden ontslaan. Het betreft zowel banen op de groepen als in de staf.
Spring Kinderopvang heeft dertien opvanginstellingen in Horst aan de Maas.
“Net als elke andere kinderopvangorganisatie merken wij al ruim
twee jaar dat het aantal kinderen
op de locaties terugloopt”, aldus
Louise Joosten, bestuurder van Spring.
In twee jaar tijd is de omzet met
dertig procent verminderd. “We hebben niet alleen last van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag,
ook de toenemende werkloosheid en
dalende geboortecijfers spelen in ons

werkgebied een relatief grote rol.”
De afgelopen jaren zijn al
medewerkers met een tijdelijk
contract afgevloeid, maar dit bleek
niet voldoende. “We zien nog geen
stabilisatie optreden in kindaantallen,
waardoor we nu niet meer ontkomen
aan gedwongen ontslag”, aldus
Joosten.
Spring Kinderopvang heeft
drie dagopvanglocaties, drie

peuterspeelzalen, zes buitenschoolse
opvangen en een tussenschoolse
opvang in Horst aan de Maas. Op
welke locaties precies mensen gaan
verdwijnen, kan de opvangorganisatie
niet zeggen. “De praktijk wijst
uit dat de boventallig geworden
medewerkers verspreid zijn over het
hele werkgebied en alle locaties.
Over individuele medewerkers en
locaties doen we geen uitspraken”,

Tour du Sun-Power
Flexwerkers, studenten en
personeel van Sun-Power
verzamelden zich zondagmiddag
14 juli bij het hoofdkantoor in
Horst voor een gezamenlijke
culinaire fietstocht. Een lange sliert
van 160 roodgele fietsen trok even
na 14.00 uur door het centrum
van Horst.
De eerste tussenstop was
bij cafés in Horst, waar genoten
werd van een drankje. De Tour du
Sun-Power leidde daarna naar een
versmarkt. Hier konden flexwerkers
en studenten hun rugzak vullen
met diverse producten van hun
werkgevers. Op de mini-versmarkt
kon men proeven van aardbeien
met chocolade en tomaten in
verschillende kleuren en maten en
komkommers. Ook fruitboompjes,
bloemen en originele kartonnen
doosjes van bedrijven uit Horst en
omstreken werden tentoongesteld.
Bepakt werd koers gezet richting
Tienray, waar een dj wachtte.
Het Europees gezelschap trok daarna
de dansvloer op.

aldus communicatiemedewerker
Emmi Milder. De reorganisatie heeft
geen directe relatie met het sluiten
van locaties. Dat is volgens Milder
afhankelijk van kindbezetting.
“Er wordt vanuit Spring continu
gemonitord of het rendement van
een locatie voldoende is om open
te kunnen blijven. Als dat niet zo is,
wordt naar oplossingen of andere
mogelijkheden gekeken.”

08

verenigingen

18
07

Jubileum Fotogroep Horst aan de Maas

Een verhaal vertellen met je foto’s
Fotogroep Horst aan de Maas viert feest. De groep bestaat dit jaar precies veertig jaar. Om dit jubileum te
vieren, is er van zondag 8 september tot en met zondag 17 november een expositie in Museum de Kantfabriek in
Horst. Ook worden gedurende deze periode nog enkele activiteiten georganiseerd.

Eén bijeenkomst bestaat uit een
fotobespreking en de andere varieert
iedere maand.” Bij de fotobesprekingen worden de foto’s van alle leden
besproken. Iedereen mag dan zeggen
wat hij of zij van een foto vindt. Dit
lijkt makkelijker gezegd dan gedaan.
“Sommigen leden vinden het lastig om
een foto te bespreken. Daarvoor zijn
via de Fotobond cursussen beschikbaar.
Daar krijg je geleerd hoe je het beste
een foto kunt beoordelen en bespreken. Ik merk dat het bespreken steeds
beter gaat tijdens onze bijeenkomsten.”

Drive nodig
Bij Fotogroep Horst aan de Maas
zijn jonge, oudere, ervaren, niet ervaren, mannelijke en vrouwelijke leden
aangesloten. Dit zorgt voor een goede
mix, vindt het tweetal, al mogen er
wel meer vrouwen bij de groep komen.
“In totaal zijn er nu zes vrouwen bij de

groep. Dat is weinig. Van vroeger uit is
fotograferen een mannenberoep, maar
vrouwen zijn altijd welkom”, zegt Hans
lachend. Niet iedereen kan zich zomaar
aanmelden, want wie bij de fotogroep
wil, moet wel een bepaalde ‘drive’ en
enthousiasme hebben om door te gaan
met fotograferen.

Expositie eigen foto’s
Om het 40-jarig bestaan
van de groep te vieren, hebben
ze een expositie in Museum
De Kantfabriek. Ieder lid exposeert
daar zes zelfgemaakte foto’s. Ook is
er een fotowedstrijd. Iedereen uit
de gemeente Horst aan de Maas
mag deelnemen. De foto mag overal
over gaan, zolang de foto maar in de
gemeente gemaakt is. Inzenden kan tot
vrijdag 16 augustus.
Voor meer informatie, kijk op
www.fotogroephorstaandemaas.nl

TWC Oranje Horst

Fietsen voor KiKa
Toerwielerclub TWC Oranje uit Horst organiseert een sponsorgezinsfietstoertocht op zondag 4 augustus. Opbrengsten gaan naar het goede
doel: KiKa.
In september 1973 werd Fotogroep
Horst aan de Maas opgericht door
enkele vrienden die tijdens hun
militaire diensttijd de beginselen van
het zelf ontwikkelen en afdrukken van
zwart-witfoto’s hadden geleerd. Veertig
jaar later bestaat de groep nog steeds.
In al die jaren is er wel wat veranderd.
De digitale fotografie deed zijn intrede
en de club wist haar bestaan maar
net te redden. In 2000 had de club

nog maar zes leden, maar nu zijn dat
er weer dertig. Een ding is zeker: alle
leden fotograferen met veel plezier.
Zo ook secretaris Hans Seweuster en
penningmeester Monique Pouwels.
Het mooie aan fotograferen is volgens
hen dat je een verhaal kunt vastleggen. “Een beeldverhaal vastleggen om
iets aan jezelf en aan andere mensen
te vertellen: dat is het mooiste aan
fotografie. Ook is het fijn als anderen
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inspiratie uit je foto’s kunnen halen”,
vertelt Hans. Volgens Monique is
fotograferen iets wat iedereen individueel doet. Toch is de fotogroep niet
overbodig voor amateurfotografen.
“Wij geven elkaar tips en we bekijken
elkaars foto’s. Ook helpen we elkaar
met bijvoorbeeld de technieken van
de camera en het bewerken van foto’s.
Daar leer je ontzettend veel van. Twee
keer in de maand komen we bijeen.
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De fietstocht leidt door het
Noord-Limburgse landschap over
rustige wegen. Deelnemers kunnen
kiezen tussen drie afstanden, van
30, 45 of 60 kilometer. De tochten
zijn duidelijk met pijlen aangegeven
en iedere deelnemer krijg ook een
routebeschrijving. Er is ook een materiaalwagen op de route aanwezig.
Voor de toerfietsers is er een tocht

van 95 kilometer uitgezet via GPScoördinaten. Inschrijven kan van 10.00
tot 14.00 uur bij Boscafé Het Maasdal
in Horst of bij brasserie De Maashoeve
in Wanssum. De opbrengst van deze
toertocht is geheel voor het KiKa
Kinderen Kankervrij fonds. Voor meer
informatie, neem contact op met
Theo Broos via 077 398 44 93 of kijk
op www.twcoranje.nl
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Nadruk ligt op beheren

Wild Beheer Eenheid Horst doet meer
dan jagen alleen
Wild Beheer Eenheid (WBE) Horst is een vereniging die binnen de gemeente een groot aantal taken vervult.
Hoewel zij vooral gezien wordt als een jachtvereniging, verlenen de leden ook steeds meer diensten op het gebied
van milieu en onderhoud.
“Jagen is natuurlijk nog steeds
een van de voornaamste taken van de
WBE, waarbij zo’n 65 jagers aan-

gesloten zijn”, zegt wildcoördinator
Jan Peeters uit Melderslo. “Maar de
nadruk ligt sinds een aantal jaar op

het beheren van wild. Het wild in de
gemeente wordt geteld en op peil
gehouden.”

“Jagen is een prachtige bezigheid”,
aldus Peeters. Dat er steeds minder
nieuwe jagers bijkomen, komt volgens
hem doordat zij, voordat ze mogen
beginnen, een moeilijke cursus moeten
volgen, waarbij kennis over het gebied
en de wetgeving belangrijk zijn.

Beperkende wetten
en regels
Daarnaast stelt de overheid steeds
meer wetten en regels die volgens
Jan de vrijheid van de jagers beperken. Zo zijn er voorschriften voor de
periode waarin je mag jagen en op
welke diersoorten. Daarnaast krijgen de
vrijwilligers van WBE volgens Jan meer
taken toebedeeld, zoals het afschieten
van kraaien bij schade aan blauwe bessen, het houden van opruimdagen, het
onderhouden van het landschap, het
maaien van gras en het doen van vele
wildtellingen. Ook neemt de WBE deel
aan de nationale opruimdag. Jan stoort
zich steeds meer aan de rotzooi die hij
dan tegenkomt. “Ik zou daarom graag
meer voorlichting willen geven op bijvoorbeeld scholen om jongeren bewust
te maken van hun omgeving.”

Meer overstekend wild
In officiële natuurgebieden als
’t Schuitwater in Broekhuizen en Lottum
mag niet meer gejaagd worden, wat
volgens Jan bijvoorbeeld leidt tot

Brand in clubgebouw
Apollo ‘68

meer overstekend wild en veranderende wildquota. Dat de borden die
waarschuwen voor overstekend wild
vorig jaar door gemeente Horst aan
de Maas werden weggehaald, wordt
door Jan persoonlijk niet gewaardeerd.
Het leidt volgens hem tot gevaarlijke
situaties.

Jagen voorkomt chaos
Daarnaast zou hij mensen ook
graag willen voorlichten over het
belang van jagen. “Jagen is noodzakelijk om een chaos te vermijden.
Desondanks worden de jagers vaak
gezien als moordenaars. Dat imago
moet veranderen. Wanneer er niet
meer gejaagd mag worden, zal al het
kleine wild in een gebied verdwijnen”,
zegt hij. Dit gebeurde bijvoorbeeld
toen de vossen beschermd werden
en als gevolg daarvan een overschot
aan vossen ontstond. Dat zorgde voor
een fikse afname van het andere
wild. Vier jaar later werd daarom de
bescherming opgeheven om het aantal
vossen weer terug te dringen.
“Om jager te worden, moet je van
de natuur houden”, zegt Jan. “Het is
iets dat in je zit, waarmee je geboren
wordt. Het is geen elitesport en je
moet je aan de regels houden.” Hoewel
jagers niet meer dezelfde vrijheden
hebben als vroeger, is het volgens
Jan nog steeds een prachtige hobby.
“En ook een nuttige.”

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

In de kruipruimte van het clubgebouw van modelvliegclub Apollo ’68 aan Op de Kamp in Horst ontstond vroeg
in de avond van maandag 15 juli brand. Door oplettend ingrijpen van een aantal leden kon het vuur echter snel
geblust worden.

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Fruitbedrijf jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

Het is NOG steeDs kerseNtijD!

Het mooiste terras
aan de Maas
Broekhuizen aan de Maas

Heerlijke
zoete kersen
te koop!
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Openingstijden bouwvakvakantie
Op het modelvliegveld van MVC
Apollo ’68 was op het moment dat de
brand uitbrak een kampeerweekend
gaande, waardoor een groot aantal
leden aanwezig was op het terrein.
Een van de leden liep rond 18.15 uur
richting clublokaal en zag vlammen uit
de roosters, die rondom het gebouw

liggen, komen. Twee leden pakten een
brandhaspel en blusten het vuur.
Omdat er echter rook uit de kruipruimte bleef komen, werd de brandweer gebeld. Inmiddels waren een
aantal aanwezigen bezig waardevolle
voorwerpen uit het gebouw te redden. De brandweer kwam ter plaatse

en heeft de brand in de kruipruimte
nageblust. Daarna controleerden ze of
nergens dieper in de kruipruimte nog
vuur aanwezig was.
De oorzaak van de brand is nog
onbekend. De schade is beperkt gebleven. Het clubgebouw werd gelucht en
kon daarna weer gebruikt worden.

In de periode van 15 juli t/m 4 augustus 2013
zijn er beperkte openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 13.30 uur
zaterdagmorgen gesloten (in deze periode)
Voor informatie: bel 077 - 397 80 02
Driessen recycling, Hamweg 6 in Horst
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GEPLUKT Riny Seuren-Clevis

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.

Drie jaar geleden begon Riny aan
een studie aan de kunstacademie
Arendonk in België, omdat zij zichzelf
graag meer wilde ontwikkelen en wilde
leren over verschillende technieken die
men bij schilderen kan gebruiken. “In
België is het onderwijs nog wat meer
ambachtelijk”, zegt Riny wanneer zij
haar keuze voor een studie in dit land
verklaart. De opleiding duurt vijf jaar,
waarna zij zich nog wil specialiseren.

Koken met

Randy

Bijdragen aan
verwerking verlies

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.

Paddenstoelensoep
Benodigdheden:
• 1/2 deciliter wildfond
• 1 deciliter rode port
• 20 gram verse paddenstoelen
• 1 sjalotje
• 10 gram boter
• zout
• peper
• 1 deciliter slagroom
• 10 gram fijngehakte peterselie

Bereiding:
• Zet een pan op het vuur en bak
de paddenstoelen en het
gesnipperde sjalotje aan;
• blus het geheel af met de wild
fond en de port;
• laat dit even goed doorkoken en
trekken;
• breng de soep op smaak met
peper en zout;
• was en hak ondertussen de
peterselie;
• sla de room tot deze lobbig is;
• voeg de peterselie en slagroom
toe aan de soep.

Eet u smakelijk!

Randy

Een grote, gevlekte bulldog genaamd Tuc loopt over de veranda die uitkijkt over de tuin van Bart en Riny Seuren
in Lottum. De energieke Tuc biedt zijn speelgoed aan en rent vrolijk rond terwijl Riny de resten van het ontbijt
opruimt. Riny Seuren-Clevis wordt deze week geplukt.
Naast het servicestation van haar
man Bart, biedt het huis van Riny
Seuren plaats aan het atelier van de
49-jarige kunstenares. Het huisje werd
een aantal jaar geleden in de tuin
gebouwd, toen Riny besloot om van
haar hobby, schilderen, haar beroep te
maken. Tegenwoordig beoefent ze deze
hobby op vele manieren.

Moeilijk balans
vinden
Riny was vroeger werkzaam binnen
het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
Vele jaren deed ze dit werk met veel
plezier. Een aantal jaar geleden begon

PUZZEL

Sudoku
2
9
6

8
7

5

3

4

4
7

3

6
2

1

6

5

1

3

9

8
1

5
4

7
3

4

6
8

2

te vinden in alles wat ze doet. Dit komt
volgens haar onder andere doordat zij
vanuit huis werkt. Haar zoons Joep en
Willem vinden het beslist niet erg dat zij
vaker thuis is.

Meer ontwikkelen
“Zo kunnen zij elke dag aanschuiven
wanneer ik een vers bereide maaltijd op
tafel zet”, lacht Riny.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Kipreepjes

(om te wokken)

100 gram € 1,10

Cordon bleu

100 gram € 1,25

Italiaanse gehaktsteak

4 stuks

€ 5,00

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

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.

1

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Riny echter na te denken over wat zij
écht graag deed. Het speciaal onderwijs gaf haar wel voldoening, maar
het kostte haar ook de nodige energie.
“Bij een baan in het speciaal onderwijs
komen ontzettend veel extra dingen kijken, zoals vergaderingen en bijeenkomsten”, zegt Riny. “Er was veel drukte en
stress en ik vond het moeilijk om met al
die dingen een balans te vinden in mijn
leven.” Riny geeft aan dat zij moeite
heeft met het tempo en de stress van
het leven in Nederland. Dit zijn dingen
die haar pas opvallen wanneer zij haar
jaarlijkse schilderreis naar Spanje maakt.
Sinds zij koos voor haar passie schilderen, lukt het Riny beter om de balans

Naast haar studie geeft Riny
creatieve lessen aan kinderen. Het
leuke hieraan is volgens haar dat
“kinderen nog los kunnen laten en
ongedwongen zijn.” Ook schildert Riny
in opdracht portretten en stillevens of
maakt zij geboortekaartjes. De meest
bijzondere variant van haar passie is
dat zij sinds een aantal jaren urnen
en kisten beschildert. Toen zij na het
overlijden van haar schoonmoeder een
kist beschilderde, werd Riny benaderd
door een begrafenisonderneming. Deze
begrafenisonderneming stelt haar nu
op de hoogte wanneer mensen op een
persoonlijke manier afscheid willen
nemen van een geliefde, door middel
van een creatief proces waaraan zij
zelf ook kunnen deelnemen. “Ik vind
het mooi om iets bij te kunnen dragen
aan de verwerking van het verlies van
een dierbare. Het is fijn wanneer je ziet
dat het verdriet eventjes verzacht kan
worden”, zegt ze daarover.
Een creatieveling die in haar
eigen omgeving een rustplekje heeft
gecreëerd, dat is Riny Seuren.

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Succesvol bezoek aan Lottum
De zomervakantie is aangebroken. Voor PvdA Horst aan de Maas geen
reden om stil te gaan zitten. Donderdag 11 juli brachten we, met Judith
Merkies (Europees Parlement) en Michiel Servaes (Tweede Kamer), een
succesvol bezoek aan Lottum. Het bezoek staat in het teken van de
16-dorpentour, waarin we zestien maanden op rij, met zestien Tweede
Kamerleden, onze zestien dorpen bezoeken.
De middag begon met een
canvasactie waarbij we met twintig
Lottumse huishoudens in gesprek
ging over hun blik op de samenleving en de politiek. Op de vraag naar
de grootste pluspunten van Lottum
noemde 50 procent de sociale cohesie
en 17 procent noemde de gezellig-

heid van het rozendorp. Op de vraag
waar we als politiek in Lottum mee aan
de slag moeten werd door 39 procent
het groenonderhoud genoemd, gevolgd
door 33 procent die geen negatieve
punten wisten te noemen. Daarnaast
zijn er een aantal heel concrete punten
benoemd waar we als PvdA meteen

mee aan de slag gaan.
Na de canvasactie werd de avond
voortgezet met een bezoek aan de
Rozenhof waar Theo en Betty Kranz de
passie van Lottum vol overgave over
wisten te brengen op Judith Merkies.
Die laatste was onder de indruk van
de verhalen van twee van de vele
honderden Lottumse vrijwilligers over
de roos, het dorp en de kracht die
los komt als beide samenkomen. Een
kracht die ondersteund dient te worden
daar waar mogelijk.
De dag werd afgesloten in café
d’n Hook met een politiek café over

Europa. De 25 aanwezigen gingen op
basis van inleidingen van varkenshouder Edwin Michiels, pastoor
Ruud Verheggen en kleine recreatieve
ondernemer Wietje Selen in gesprek
over hoe Europa er volgens ons uit
zou moeten zien. Drie mensen die
vanuit verschillend perspectief een
bevlogen mening over Europa verkondigden en ons allemaal aan het
denken hebben gezet. Een afsluiter
die deze topdag verdiende.
Roy Bouten,
raadslid PvdA Horst aan de Maas

L

TOTALE LEEGVERKOOP
VAN DE HELE
ZOMERCOLLECTIE, OOK
OP DE NACHTAFDELING!
2E ARTIKEL VOOR €1,- OF
25% KASSAKORTING BIJ
1 STUK

bij Mari
Zinderende zomer

wel
Zomerschoenen tot

ëtte Mode

50%

korting!

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

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

Iedere emotie,
een passend bloemwerk ...
...Ieder huis,
een sfeervolle decoratie
TEL.: (077) 467 37 77, PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Bespreking Poll week 27

Ik ga dit jaar op vakantie
De stelling van twee weken geleden luidde: Ik ga dit jaar op vakantie.
Precies twee derde van de stemmers geeft aan op vakantie te gaan en
33 procent van de stemmers blijft thuis in de zomer. Dat percentage
is hoger dan het landelijke gemiddelde dat blijkt uit een enquête van
NBTC-NIPO Research, die namens het Nederlands Bureau voor Toerisme
onderzoek deden naar het vakantiegedrag. Daaruit bleek dat 27 procent
van de Nederlanders verwacht dit jaar thuis te blijven. Ook in Horst aan de
Maas zijn er steeds meer mensen die de vakantie helemaal overslaan dit

jaar. Voor sommigen zit het er dit jaar gewoon niet in om de boel de boel
te laten en een paar weken te verkassen naar tropische oorden. Anderen
besteden hun paar spaarzame vrije weken liever aan klussen in en rondom
het huis.
Daarnaast blijkt dat van de 67 procent van onze stemmers die zeggen
wel op vakantie te gaan, veel mensen voor goedkopere varianten kiezen
dan voorheen: zij gaan voor een kortere vakantie, een vakantie dichter bij
huis of proberen minder uit te geven tijdens de vakantie.

Korte broek op het werk kan best

Marieke
ment...
Heeft u hem al eens goed
bekeken? U dumpt er uw
onkruid in, gesnoeide takken
en misschien (foei!) ook wel
eens een zakje met
hondenpoep. Maar heeft u de
ijzeren tuinkorf in uw wijk al
eens goed bekeken? Zeker
doen. U kunt er namelijk een
prijs mee winnen. En niet
zomaar een prijs: een heuse
buurtbarbecue. Weet u meteen
ook wie er in dat huis drie
straten verderop woont,
degene die altijd zo hard de
radio aan heeft staan.
Wat is namelijk het geval:
gemeente Horst aan de Maas
heeft een wedstrijd
uitgeschreven voor de beste
buurtkorf. Onder het motto ‘goed
gedrag wordt beloond’, wil de
gemeente ervoor zorgen dat de
korven op de juiste manier
worden gebruikt. Dus niets
ernaast gooien, maar erin. Want,
zo schrijft de gemeente : “Als
gemeente zien we graag dat
inwoners de korven op de juiste
manier gebruiken.” Mag ik even
een teiltje, of beter, een
tuinkorf? Dat een tuinkorf geen
vuilnisbelt is waar je zomaar
alles in of op mag gooien, daar
ben ik het mee eens. Maar is de
enige manier om mensen te
stimuleren de boel op orde te
houden, een wedstrijd te
organiseren voor de beste
buurtkorf? “En niet getreurd: ook
buurtkorven waar het nu nog
wel eens een rommeltje kan zijn
maken nog kans. Gewoon de
boel op orde krijgen en houden
rond de korf”, staat er op de
website van de gemeente. Wat
is dat voor een eng jaren vijftig
belerend toontje? En stelt u eens
voor dat ‘uw’ korf wint en u dus
met de buurt mag barbecueën,
wie mag er dan allemaal mee
doen? Als ik in mijn wijk kijk,
delen we volgens mij met tien
straten twee korven. Dus mag ik
dan met twee korven tegelijk
meedoen? Ik voorzie nu al grote
straatruzies, waarbij letterlijk
grenzen om tuinkorven heen
worden getrokken. Ik denk dat ik
mijn achtertuin maar weer ga
bestraten. Maar wacht, waar blijf
ik dan met mijn tuinafval…

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nu de thermometer richting zomerse waarden gaat, dragen we het liefst
luchtige kleding. Hemdjes, een korte broek of een zomerjurkje. Kleding die niet
te warm is in elk geval. En als je de hele dag op je werk in een warm kantoor
zonder airco zit, wil je het liefst ook een beetje luchtig gekleed zijn. Zo lang dit
de goede zeden niet schaadt, moet dit kunnen, toch? Aan de andere kant kun je
je afvragen of het nodig is om vrijetijdskleding op het werk te dragen. Sommige

werkgevers zijn er niet van gediend wanneer hun personeel al te bloot op het
werk verschijnt. Er zijn bedrijven die hun mannelijk werknemers verplichten een
pak met stropdas te dragen, ook als het buiten dertig graden is. Jaren geleden
kwamen postbodes in opstand omdat zij geen korte broek mochten dragen
en hun vrouwelijke collega’s wel een rok. De oplossing werd gevonden in een
afritsbare broek. Een korte broek op het werk kan best. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28)>
Ik draag zorg voor het groenonderhoud in mijn buurt > eens 31% oneens 69%

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Fietstocht Beleef de Dag 2013

Een ﬁetstocht voor 55plussers in de gemeente
Horst aan de Maas!
De ﬁetstocht vindt plaats op woensdag
11 september. De route is ca. 40 kilometer.

Sinds vorige week is Sevenum twee nieuwe ondergrondse glascontainers rijker. De nieuwe glascontainers zijn te vinden op – of eigenlijk onder – de nieuwe parkeerplaats achter de Jan Linders
en zijn al in gebruik. De bovengrondse glascontainers op het Pastoor Vullinghsplein worden
binnenkort opgehaald.

Wist u dat…
...glazen ovenschalen en kachelruitjes bij het restafval horen en niet in de glasbak mogen?
Deze zijn namelijk gemaakt van vuurvast glas en dat is anders gehard en kent een andere
samenstelling dan verpakkingsglas. Hierdoor komen brokjes, niet-gesmolten vuurvast glas in
het gesmolten glas terecht. Soms kunt u ze terugzien in de nieuwe glasproducten.

Er zijn twee startpunten:
1. De Witte Hel, Dijkerheideweg te Horst.
Starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.
2. De Zwingel, Beemdweg 4 te Melderslo.
Starttijd tussen 10.00 en 11.00 uur.
Bij de start ontvangt u een lunchpakket en
een tegoedbon voor een kop kofﬁe met vlaai
(alleen inwisselbaar bij uw startlocatie gedurende de starttijd). En natuurlijk ontvangt u de
ﬁetsroute met activiteitenprogramma.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6.
Thema 2013: Kom in beweging!
Op verschillende manieren en op verschillende
locaties wordt gedurende de dag aandacht
besteed aan beweging. Er zijn workshops. U
kunt een ﬁtheidstest af laten nemen. Er is van
alles te doen. Er is veel informatie te krijgen over
verschillende vormen van bewegen. Op diverse
plaatsen is muziek. In dit “Jaar van de Fiets”
ﬁetsen enkele bijzondere gasten een stukje mee,
zoals gedeputeerde Erik Koppe, wethouder
Birgit op de Laak, KBO-voorzitter Peter Spronck,
regiovoorzitter Henk de Klerk en Marcia Adams,
directeur van Synthese.
Inschrijven
Inschrijven kan in de maand augustus. Voor het
aanmelden is geen aanmeldkaart nodig. Wilt u
meeﬁetsen, dan kunt u zich aanmelden op de
volgende plaatsen:
• Gemeentehuis Horst aan de Maas
tijdens kantooruren
• KBO Meerlo, De Speulplats
Mgr. Jenneskensstraat 7
Inschrijfdata:
woensdag 28 aug. en zaterdag 31 aug.
van 10.00 tot 12.00 uur
Info Jan Engels, tel. 0478-691808
• KBO Griendtsveen, Joke Steeghs
Meester ter Voertstraat 6
Inschrijfdata:
doorlopend, mits thuis aanwezig.
Info Joke Steeghs, tel. 0493-529266
• KBO Lottum, De Smetenhof
Horsterdijk 1
Inschrijfdata:
maandag 5 aug. en woensdag 11 aug.
van 10.00 tot 11.30 uur
Info Toos Vosbeek, tel. 077-3661524
• KBO Meterik, MFC De Meulewiek
St. Jansstraat 2a
Inschrijfdata:
maandag 29 juli en maandag 5 aug.
van 13.30 tot 15.00 uur
Info H. Smeets, tel. 077-3988895 of
06-1402678
• KBO Sevenum, C.C. De Wingerd
Ingang Maasbreeseweg 2
Inschrijfdata:
woensdag 7, 14, 21 en 28 aug.
van 10.00 tot 12.00 uur
vrijdag 9, 16, 23 en 30 aug.
van 10.00 tot 12.00 uur
Info Piet Thijssen, tel. 077-4671545

• KBO Melderslo, MFC De Zwingel
Beemdweg 4
Inschrijfdata:
donderdag 22 aug. van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 27 aug. van 14.00 tot 16.00 uur
Info dhr. L. Jenniskens, tel. 077-3982475
• KBO Grubbenvorst, KBO-ruimte “De Inloop”
Irenestraat 20, Grubbenvorst
Inschrijfdata:
maandag 5 aug. van 10.00 tot 12.00 uur
zaterdagen 10 aug en 17 aug.
van 10.00 tot 12.00 uur.
Info dhr. B. Hendrix, tel. 077-3661876
• KBO Hegelsom, Zorgboerderij Wienes Plaats
Hagelkruisweg 14, Hegelsom
Inschrijfdata:
Dinsdag 20 aug. van 19.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 15.30 uur
Info dhr. Buijssen, tel. 077-3982296
• KBO Wanssum
Pastoorstraat 16a, Wanssum
Inschrijfdata:
donderdag 22 aug. van 17.00 tot 19.00 uur
Info mevr. Lommen, tel. 0478-531873
Bij de inschrijving dient u het inschrijfgeld van € 6
contant (liefst gepast!) te betalen. U ontvangt dan
de Beleef-de-dag-rugzak 2013. Deze rugzak is –
samen met de speciale button - op 11 september
het startbewijs.
Scootmobielen
De route is helemaal met de scootmobiel te
rijden. U dient er wel zelf van overtuigd te zijn
dat u en uw scootmobiel in staat zijn om de route
van 40 km te volbrengen. Deelname is op eigen
risico.In geval van nood kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen met de organisatie.
Bus
Kunt of wilt u niet ﬁetsen, maar wilt u deze dag
toch meebeleven? Dan kunt u zich telefonisch
of per mail aanmelden voor de bus bij Piet van
den Munckhof, gemeente Horst aan de Maas.
Het telefoonnummer is 077- 4779777. Het
e-mailadres is gemeente@horstaandemaas.nl.
Aanmelden voor de bus kan in de periode 12 t/m
30 augustus. De bus vertrekt op 11 september
vanaf het Gasthôes om 11.00 uur. De bus zal alle
activiteiten bezoeken. Het inschrijfgeld betaalt
u op de dag zelf voor het instappen. U ontvangt
hier ook de rugzak met lunchpakket.
Tips en opmerkingen
Deelname is op eigen risico. Zorg dat uw ﬁets
in orde is. Neem een bandenplaksetje mee.
Neem de verkeersregels in acht en volg strikt de
aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Let
op de weersverwachting en pas daar uw kleding
op aan.
Organisatie
Werkgroep Beleef de Dag, waarin vertegenwoordigers van de KBO’s Horst en Sevenum, Synthese,
de Zorggroep, Samen in Beweging (Dien van
Dinter) en de gemeente Horst aan de Maas.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Hans Chlon van Synthese.
Tel. 077-3978500. E-mail: h.chlon@synthese.nl
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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
Griendtsveenseweg 91

Meerlo
Hoofdstraat 87

Grubbenvorst
Horsterweg 66
Meerlosebaan

Melderslo
Denenweg
(perceel T 466)
Broekhuizerdijk 18
Jaegerweg 16

Kronenberg
Heuvelsestraat 2

Sevenum
Industrieweg 22
Peperstraat 24
Grubbenvorsterweg 66
Tienray
Kloosterstraat 17
Horst aan de Maas
Klaver 11
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Venrayseweg 192, Venlo

Meterik
Bergsteeg 20

Lottum
Horsterdijk 100

Bezoek eens
de markt

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

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties geldig van 18 juli t/m 31 juli
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Fijn korrel Garage
Tegel Gijs/Antraciet
30x30x0,8mm
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Omnia Architectura
Rimfree Wandcloset +
Softclose Zitting
Zonder spoelrand !
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Parador
Basic 400
4V Walnoot
19,4x128,5cm
Met 4 velling randen

Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Wij zijn de gehele bouwvak geopend!

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen

Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u
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Bed and breakfasts in Horst aan de Maas

‘We leggen gasten graag
in de watten’
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 pipowagen Warm Welkom in Meerlo.

Een beetje zoet is het wel: een
witte pipowagen die van top tot teen
gedecoreerd is met hartjes, stipjes,

bloemetjes en andere frivoliteiten. Een
bedstee vormt het slaapgedeelte van
het verblijf. Verder is de knusse wagen

ingericht met een klein keukentje, een
tafeltje met kleurrijke stoeltjes en een
toiletgedeelte. Aangrenzend staat een

VAKANTIE
slaapwagen met nog drie slaapplekken. Kinderen kunnen zich uitleven in
de tuin, bij de pony, geiten, kippen,
varkens, honden en katten en in de
speelpipowagen.
Marjo Steeghs en Christel Coenders
startten twee jaar geleden met hun
eigen en zeer kleinschalige bed and
breakfast: pipowagen Warm Welkom.
De dames wilden graag iets ‘anders’
dan andere overnachtingsmogelijkheden bieden en vonden hun unieke
elementen in rolstoelvriendelijkheid.
“Ik werk als kinderverpleegkundige en
merkte dat er weinig aanbod is voor
mensen in een rolstoel. Daar wilden we
een verschil voor kunnen maken”, zegt
Christel.
De pipowagen is het enige overnachtingsverblijf van Warm Welkom.
Gasten hebben een grote tuin helemaal voor zichzelf. “We hebben veel
gasten uit de Randstad die hier lekker
tot rust willen komen. Even onthaasten en ontstressen”, zegt Marjo. Ook
onderscheiden de dames zich door
een waterval aan persoonlijke aandacht. Wie boekt bij de pipowagen in
Meerlo krijgt een zelf geknutselde en
handgeschreven bevestiging. “Want

we sturen graag post.” Bij aankomst
branden kaarsjes en staan koffie en
zelfgemaakte cupcakes te wachten.
“We leggen graag gasten in de watten”, vertelt Christel. “Omdat we zo
kleinschalig zijn, kunnen we persoonlijke aandacht geven en dat vinden we
heel belangrijk.” Hoewel ze naast en
in de buurt van de pipowagen wonen,
trekken de dames zich na de ontvangst
terug, zodat gasten privacy hebben.
“We geven graag extra aandacht, maar
zonder zelf te veel aanwezig te zijn.”
Bij elk verblijf wordt de pipowagen
dan ook aan de nieuwe gasten aangepast. Naast alle frivole hartjes, stipjes
en bloemetjes siert een roze dekbed
de kinderslaapkamer voor meisjes of
een blauwgroen dekbed als er jongens
komen slapen. Voor een bruidspaar
wordt de pipowagen geheel in het wit
aangekleed: gordijntjes, kussentjes,
zelfs de decoratie worden aangepast.
En op een groot krijtbord worden
gasten met hun eigen naam welkom
geheten. “Sommige mensen vragen
wat al die extra dingetjes kosten”,
lachen de dames. “Niks. Als we mensen echt een warm gevoel geven, dan
doen we het goed.”

HALLO komt naar
je toe deze zomer!
zomertoer ‘13

CHILLEN BIJ HET
BOSCAFE
iedere dag vanaf 11.00 uur
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

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 juli
Maandag
22Tienray
juli

Sevenum

14.00 – 16.00 uur • Speeltuin Pastoor Maessenstraat

14.00 – 16.00 uur
Raadhuisplein

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.

Donderdag 25 juli
Broekhuizen
14.00 – 16.00 uur
Bij het Heilige Christoffelbeeld aan de Maas

www.boscafehetmaasdal.nl

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!
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Wandelen in Horst aan de Maas

De Steegberg: rustiek boerenlandschap
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 de KnopenLopen-route De Steegberg in Sevenum. Wie
langs velden en landerijen wil lopen en houdt van een duidelijke route, is hier op de goede plek.

De Steegberg tussen de Mariapeel
en Sevenum sluit aan bij het bos
Heesberg en de bossen tegenover
Toverland. De KnopenLopen-route van
5,9 kilometer begint in de achtertuin
van Kronenberg bij de parkeerplek
van voormalig restaurant Nieuw
Kronenbergerhof. Na slechts een paar

stappen sta je al oog in oog met visvijver Camps Koël. De stille omgeving en
het serene water hebben al snel een
rustgevend effect op de wandelaar.
De route loopt via een zandpad
langs maïs-, sla- en bietenvelden. Het
kaarsrechte zandpad is redelijk goed
begaanbaar, maar in verband met de

Ruzie tussen
de rozen 3/6
Vakantie: lekker luieren op het terras of strand met een drankje. En
wat past daar nu beter bij dan een zomerfeuilleton? In HALLO Horst aan
de Maas daarom een spannend vervolgverhaal. Deze week deel 3.
Gezonde rivaliteit, zo zou je
de relatie tussen Jeanne en Henny
het beste kunnen omschrijven. Ze
waren beiden alleenstaand, Jeanne
was gescheiden en Henny weduwe,
hadden geen kinderen en woonden
al bijna tien jaar naast elkaar in
deze twee-onder-een-kapwoning.
Vriendinnen kon je hen niet echt noemen, gemiddeld dronken ze één keer
per week een keertje koffie. Maar
sinds vorig jaar hadden die kopjes
koffie een bittere smaak gekregen. De
verantwoordelijke daarvoor was Nico
Willemsen, de slager van het dorp en
één van de zes juryleden. Vorig jaar
had hij Henny aan de overwinning
geholpen. Dat was althans de stellige
mening van Jeanne. Het begon met
een praatje in de slagerij, waar Henny
voorheen nooit kwam, zij kocht haar
hamlapjes in de supermarkt. Nico,
eveneens vrijgezel, leek de aandacht
van Henny wel te kunnen waarderen.
En op een dag zag Jeanne hem door
het tuinhekje van Henny komen, een
sullige grijns op zijn gezicht en een
verlepte bos bloemen in zijn handen.
Het leek bijna onvermijdelijk dat
Henny zou winnen en Jeanne had met
moeite haar ergernis kunnen verbijten
toen Henny dat jaar, zogenaamd verrast, de prijs in ontvangst nam. Dat
zou haar niet nog eens overkomen. En
dus had ze een aantal weken geleden

de aanval ingezet. Ze had de slager
complimenten gegeven over de inrichting van zijn winkel, waar ze nu ook
wekelijks kwam, en hem uitgenodigd
voor een kopje koffie op haar terras.
“Wat is dat toch heerlijk”, verzuchtte Nico terwijl hij achterover
leunde en een slok uit zijn bierfles
nam, hij had de koffie beleefd
geweigerd. “Dat mis ik toch wel. Een
tuin waar je ’s avonds lekker in kunt
gaan zitten. Zelf heb ik niet eens een
balkon of überhaupt groene vingers.”
Dat vond Jeanne maar vreemd.
Hoe kon iemand die niet eens een
tuin had, een tuinenwedstrijd jureren?
“Ja, daar ben ik best wel eens
jaloers op, mensen met een tuin.
Neem nu de tuin van je buurvrouw.”
“Van Henny?”
“Ja, op het eerste gezicht heel
strak en symmetrisch, maar als je
goed kijkt ontdek je de speelse
elementen, zoals de zonnewijzer.”
De slager knikte goedkeurend.
“Daar hou ik wel van.”
“Oh ja?” vroeg Jeanne en maakte
een tweede flesje voor hem open.
De dag erna stond een norse
slager met een kater Henny te woord,
kortaf reagerend op haar vrolijk
gebabbel, terwijl Jeanne voorbij
fietste met een zonnewijzer achterop
haar bagagedrager.
Lees volgende week verder.

een ouderwetse waterpomp tegen.
Menig wandelaar zal de verleiding niet
kunnen weerstaan om te testen of de
pomp ook daadwerkelijk werkt. De
route vervolgt langs de bosrand. Het
geluid van vogeltjes wordt langzaamaan overstemd door geluiden van
attractiepark Toverland, dat aan de
andere kant van het bos is gevestigd.
Geschreeuw van kinderen en het
gezoef van de achtbanen wordt afgewisseld met getsjilp van vogeltjes. Een
korte wandeling langs een verharde
weg af biedt uiteindelijk een glimps
van het pretpark. Daarna wordt de
chaotische wereld van het attractiepark
snel weer achtergelaten en vervolgt de

route via een charmant bospad langs
de beek. Langs een aantal kleine sluizen leidt de route, waarna deze weer
bij een grasland uitkomt. De rust die dit
landelijk gebied uitstraalt, maakt dat je
op elk moment verwacht dat er een ree
langs de bosrand wegspringt.
Bijna aan het einde van de route
kom je langs een oorlogsmonument
voor een verzetsheld die in de Tweede
Wereldoorlog in het bos is doodgeschoten. Het verhaal van de man staat
op een plaquette uitgelegd. Langs een
weide met schapen aan de ene kant
en visvijver Camps Koël aan de andere
kant loopt de route ten einde als de zon
ook bijna ondergaat.

vele kleine steentjes is het raadzaam
de route niet op open schoenen te
lopen. Het zandpad gaat over in een
echt bospad, waar men al slalommend
tussen de dennenappels verkoeling
vindt onder de schaduw van de dichtbegroeide bossen. De naaldbomen en
berken die links en rechts langs het pad
groeien hebben elkaar in het midden
ontmoet en vormen hierdoor een tunneltje voor de wandelaars.
Langs een rustiek grasland met
hier en daar een struik kom je ineens

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

€ 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
Dagelijks vers
Italiaans schepijs
Broekhuizen aan de Maas

• 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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Vriendinnenweekenden Spanje

Las mujeres de Holanda
Als je in Alcudia op het Spaanse eiland Mallorca vraagt naar de “golden girls”, hoor je ‘Oh la la.. las mujeres de
Holanda!’, wat zoiets betekent als ‘Oh la la… de vrouwen uit Nederland’. Met deze zin begon het berichtje dat de
HALLO-redactie kreeg van acht vrouwen uit Horst aan de Maas die hun bijzondere vakantieverhaal delen.
“Sinds we de buurman van het huis
dat we in Spanje al vaker gehuurd hebben een serenade brachten op zijn 75e
verjaardag, kunnen wij in deze straat
niets verkeerds meer doen. Het is na
een paar jaar een beetje thuiskomen
in Alcudia”, schrijft Maria Rutten. Hoe

het allemaal begon? Ongeveer twintig
jaar geleden had een bank in Horst
behoefte aan flexibele werknemers. De
vrouwen moesten als herintredende
dames allereerst met de computer aan
de slag, wat voor hen al de nodige
inspanning kostte. Vervolgens werden

ze als ‘vliegende keep’ op diverse
filialen ingezet. Daaruit ontstond de
vriendschap tussen de dames. Toen
na een jaar of tien werken een aantal
van hen afscheid moest nemen, werd
besloten elkaar niet uit het oog te verliezen. Annelies Verdellen, Nell Verrijth,

VAKANTIE
Mariet Tax, Tonnie Camps, Wilmi Jacobs,
Gonnie Clabbers, Elly Teluy en Maria
Rutten gaan twee keer per jaar samen
winkelen en gaan af en toe op reis.
“Ons uitstapje naar het zonnige
zuiden is eigenlijk door mij begonnen”,
vertelt Maria. “Wij kochten een jaar
of tien geleden een huisje ten zuiden
van Alicante en dat gingen we met z’n
allen bekijken. Om met acht vrouwen
onderweg te zijn, is op zich al een heel

gedoe, maar wel lachen. We spraken
af dit ieder jaar te herhalen. Het huis
in Mallorca waar we nu al drie keer
geweest zijn, ligt ook vlak aan zee en
omdat we nog steeds niet alles gezien
hebben op dit eiland, zouden we er
nog zomaar een jaar heen kunnen
gaan. Ook Portugal staat nog op ons
lijstje of een lang weekend Berlijn. Als
het aan ons ligt gaan we nog jarenlang
genieten van deze happening.”

HALLO en hojje wah
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van
Horst aan de Maas op station Horst-Sevenum. Waar gaat de reis naar toe?
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Heb jij de inzendingen
van deze week al gezien?

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.

Op het station staat Sjanne
Jenniskens (78) uit Sevenum bij de
kaartjesautomaat met haar kleinkinderen Joop Wismans (13) uit Rhenen en
Sjen Jenniskens (14) uit Meterik. De reis
gaat naar Den Bosch. De jongens zijn
nog nooit écht in Den Bosch geweest,
alleen op het station om over te stappen op een andere trein. De kleinkinderen staat vandaag een educatieve
dag te wachten, laat Sjanne weten. Ze
gaan onder andere varen op de oude
Binnendieze, maar ook het eten van
een Bossche bol mag niet ontbreken op
dit dagje cultuur snuiven. Sjanne vertelt: “Wij gaan niet winkelen, we gaan
leuke leerzame dingen doen. We gaan
sowieso naar de St. Janskerk en als we
nog tijd over hebben gaan we naar het
Rijksmuseum.” “Rijksmuseum?” vraagt
Sjen. Sjanne legt uit dat ook Den Bosch

een Rijksmuseum heeft. Het eerste
weetje van de dag is al verteld. Oma
Sjanne staat binnen de familie bekend
om haar ‘educatieve reizen’, zoals Sjen
ze noemt. “Ik neem alle kleinkinderen een keer mee op stap, elke keer
gaan we dan naar Den Bosch. Voor elk
kleinkind is de reis weer iets nieuws”,
aldus Sjanne die nu al zichtbaar geniet
van deze dag.
Als het aan Sjen ligt, gaan ze misschien toch de stad in om te winkelen:
“Eigenlijk moet ik wel nieuwe schoenen hebben.” De nu al gezellige dag
wordt afgesloten met een lekker diner,
ook heel belangrijk voor de jongens. In
de ochtend denken de jongens al aan
lekkere pizza’s. Dan arriveert de trein.
Sjan en de jongens stappen in, op weg
naar een heerlijk dagje cultuur in Den
Bosch.

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.

Onderstaand enkele kan

shebbers

...Winkel
...Zelfpluk
...Terras
...Speeltuin
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl
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sport 17
De Vonckel

Sport en
spel in
Meterik
RKSV Meterik houdt op 8 en
9 augustus de inmiddels
traditionele sport- en speldagen.
Deze vinden plaats op sportpark
De Vonckel in Meterik.

Trainingskamp FC Porto in Horst
De Portugese voetbalclub FC Porto was vorige week in Horst voor een trainingskamp. De clubleden gebruikten daarvoor de voetbalvelden van RKsv Wittenhorst en verbleven in het nabij gelegen Parkhotel. Het is niet de eerste keer dat er een grote Europese club in Horst
verblijft. Ook Galatasary, RC Lens en Oldham Athletics trainden al eerder op sportpark Ter Horst.

Podium voor Kevin van Leuven
Door: United Gebben Racing
Kevin van Leuven reed met het United Gebben Racing -team zondag 14 juli de vierde wedstrijd voor het
Open Nederlands Kampioenschap (ONK) Supersport 600 op het Belgische circuit van Zolder.

De kwalificaties voor de race waren
spannend en Kevin werd in de laatste
seconde van de kwalificatie van positie
vier naar de vijfde plek verwezen. De
wedstrijd verliep in twee delen, omdat
een tijdje een rode vlag gold. Tijdens de
eerste start werd Kevin met zijn Yamaha
R6 naar buiten gedrukt, waardoor hij
zich vanaf positie tien naar voren moest
vechten. Na drie rondes waarin er al
meerdere coureurs waren verschalkt
en Kevin vijfde lag, kwam de herstart.
Deze verliep beter voor de Swolgenaar
en vanaf plaats zes wist Kevin naar
voren te rijden. Halverwege de race
bereikte Van Leuven de derde plek. Hij
hield deze vast in handen. Het was een
degelijke race voor de Swolgenaar, met
nu wél een solide derde plek. Kevin
eindigde achter de Belgische Van den
Broeck en Nederlander Kervin Bos.
De derde plek betekent dat Kevin goede
zaken heeft gedaan voor het kampioenschap. Door het uitvallen van concurrent
Thoonen, staat hij nu tweede in de
tussenstand. De vijfde ronde van het
ONK vindt plaats op Assen tijdens de
Gamma Racing Day op 3 augustus en is
vrij toegankelijk.

De sport- en speldagen zijn
jongens en meisjes uit Meterik en
omgeving. Kinderen die geboren
zijn tussen 1 augustus 2005 en
1 september 2008 kunnen aan
deze dagen deelnemen. Elke dag
is er van 10.00 tot 15.00 uur een
programma met allerlei spellen
zoals hindernisbaan, korfbal, trap
het kratje van het latje en meer.
Zelfs Koelie, de mascotte van VVVVenlo, komt langs voor een bezoek.
Kijk voor meer informatie op
www.rksvmeterik.nl

OLS 2013

Sebastianus
grijpt
naast Um
Het Oud Schuttersfeest (OLS)
vindt komend jaar niet in Horst
aan de Maas plaats. Schutterij
St. Sebastianus uit Sevenum is er
zaterdag 13 juli niet in geslaagd
om als winnaar uit de bus te
komen.
De Sevenumse schutterij
mocht als enige van Horst aan
de Maas door naar het kavelen
tijdens het tweede weekend.
De andere twee schutterijen uit
deze gemeente, St. Lucia uit Horst
en St. Jan uit Grubbenvorst, vielen
een week eerder al in Stramproy
af. Wel behaalde St. Lucia de
eerste plaats in het onderdeel
beste sappeur en kreeg St. Jan
een zesde plek voor beste defilé
nieuwe exercitie ongewapend.
Winnaar van het OLS 2013 en
d’n Um is Schutterij Eendracht uit
Grevenbicht.
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Pepijn schittert
in nieuwe Teleﬁlm

Tiende editie
Melderse Examenfuif
De tiende editie van de Melderse Examenfuif vond plaats op
vrijdag 12 juli. In de feesttent aan de Sint Odastraat in Melderslo ging
het publiek helemaal los op de muziek van onder meer Anderkovver.
Voor meer foto’s
van de Examenfuif kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Pepijn is geen doorsneekind. Vanaf
zijn vierde jongleert hij al. Als jongetje
wilde hij niets liever dan in het circus
staan. Zijn hobby werd goochelen en
zijn verzameling goochelattributen
breidde zich uit. Hij ging zijn eigen
goochelshows geven voor publiek,
inclusief konijnen, duiven en
koorddansen. Nu wordt Pepijn zelfs
gevraagd voor feestjes in de buurt.
Voor goochelen was geen tijd
meer, nadat Pepijn impulsief reageerde
op een oproep van een castingbureau
in Amsterdam waar zijn broertje Tim
stond ingeschreven. “Tim is net als
ik aangesloten bij de toneelgroep
Setokids in Sevenum. Hij wil bekend
acteur worden. Maar bij deze oproep
werden ‘circuskinderen’ gevraagd.
Dit was echt iets voor mij.”
Pepijns moeder Lisette, die haar
kinderen nooit gepusht heeft om zulke
ambities te hebben, ging akkoord.
“Ze zei: doe maar, waarschijnlijk hoor
je er toch niets meer van.”
Niets was minder waar. Pepijn
werd uitgenodigd voor een auditie
en eentje werden er vier. Voor deze
audities moest hij naar Amsterdam
komen en naast goocheltrucjes zijn
acteertalenten laten zien. “Pas later

kwam ik erachter dat ik in de race zat
om één van de vier hoofdrollen te
krijgen”, zegt Pepijn. En toen begon
het circus. Pepijn kreeg de rol van
Franklin, een deelnemer aan een
talentenshow die samen met zijn
moeder alles op alles zet om met zijn
goocheltrucs te winnen.
Het castingbureau wilde Pepijn per
se hebben. Zo graag dat de opnames
voor de film gepland werden rondom
de al geboekte vakantie van de
familie Stoter naar Turkije. In Turkije
mocht Pepijn niet bruin worden.
“Ik heb de hele vakantie met een
petje rondgelopen en ben uit de zon
gebleven”, aldus Pepijn.
De draaidagen voor de film vonden
plaats van 20 juni tot 17 juli in Baexem
en Meijel. Het waren lange dagen,
soms wel vier achter elkaar, waarin de
hele cast verbleef op een vakantiepark
in Heel. Pepijns ouders reden dan
op en neer naar Heel om zijn duiven
en konijnen te brengen, die ook een
rolletje in de film kregen.
“Het was een superleuke ervaring”,
zegt Pepijn. “Ook omdat de cast
bestaat uit een groot aantal bekende
acteurs zoals Plien van Bennekom,
Patrick Stoof, Arjan Ederveen, Bianca

Krijgsman en Ruben van der Meer.
Ik vond ze allemaal heel aardig en
het was erg gezellig. Ook de andere
kinderen waren leuk. We hebben elkaar
goed leren kennen.”
“Franklin is een heel ander type
dan ik zelf ben”, zegt Pepijn. “Hij is
heel gemeen en doet alles om te
winnen. Tijdens de eerste draaidag
moest ik al iemand van zijn fiets
duwen. Maar ik vind het superleuk om
gemene typetjes te spelen. Gewoon
omdat je dan dingen mag doen die je
normaal niet doet.”
Pepijn wil graag verder met
acteren. “Of goochelen.” Elke
woensdag reist hij naar de Toneelschool
in Eindhoven en in augustus beginnen
de repetities voor de musical The Sound
of Music waar hij ook een rol in heeft.
Ditmaal doet broertje Tim ook mee.
De film ‘Ik geloof in mij’ is een
licht absurde film over de wereld van
vandaag, waarin volgens de maker
alles een wedstrijd is geworden. Talent
wordt al jong gedwongen om professioneel te zijn, en roem lijkt voor
kinderen en hun ouders belangrijker
dan bijvoorbeeld vriendschap.
De film wordt begin 2014 door de
VPRO op televisie uitgezonden.

Banden - Accu’s - Carwash

T. & T. van Leeuwen cherrytomaten is een productie bedrijf van 80.000m2
dat gespecialiseerd is in het telen, sorteren en klantgericht verpakken
van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is gevestigd in
Grubbenvorst in het glastuinbouw gebied Californië. Om kwaliteit te
kunnen garanderen is ons bedrijf EUREPGAP gecertificeerd.

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Voor het verpakken van onze cherrytomaten zoeken wij
een gemotiveerde

Operator Machinebediender 1
(fulltime)
Functie omschrijving:
• Zorg dragen voor een veilige nette werkomgeving.
• Juiste instellingen van de sorteer en verpakkingsmachines.
• Juiste voorraad verpakkingsmateriaal.
• Orders ontvangen en verwerken.
• Producten volgens geldende voorschriften verpakken.
• Optimaliseren van het (machinaal) proces.
• Klein technisch onderhoud.
• Schoonmaken en opruimen van machines.
Wij vragen:
• MBO werk en denkniveau.
• Technisch inzicht.
• Correcte omgangsvormen en goede communicatie vaardigheden.
• Zelfstandige werkhouding en innovatief denkvermogen.
• Nauwkeurigheid en resultaatgericht ingesteld.
• Heftruck rijbewijs is een pré.
Wij bieden:
• Een passend salaris.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Opleidingsmogelijkheden.
Interesse?
Stuur een e-mail met c.v. naar Jordan@Sweetlions.nl of een brief met c.v.
naar T. & T. van Leeuwen, t.a.v. Jordan van Leeuwen.
Aartserfweg 6 • 5971 NR Grubbenvorst • T 077-3662828 • F 077-3661748

tuin

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

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

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
een vacature bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!
Medewerker varkenshouderij – Vac. nr. 103542

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

Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit in de dekstal, zoals
insemineren en berigheidscontrole. Ook werk je in de drachtstal waar je
zeugen controleert, omhokt en voert. Je hebt ervaring in de varkenshouderij
en bent bereid om in het weekend te werken.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

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

Lotte van Kempen
13 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop tegen die tijd mijn studie
afgerond te hebben, een huis en
een leuke vriend te hebben. Na de
middelbare school wil ik graag voor
dierenarts gaan studeren, omdat ik
dieren heel erg leuk vind. Ik zou dan
het liefst met kleine gezelschapsdieren
werken, denk ik.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 7,8 voor Frans tijdens de
toetsweek. Frans is een vak waar ik wel
goed in ben. Toch is mijn lievelingsvak
Duits, daar ben ik ook beter in dan
Frans. Engels vind ik een stomme taal,
dus dat vind ik helemaal niet leuk en
ben ik ook het minst goed in.

Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dat is de tweede periode van het
schooljaar, omdat ik toen niet zo goed
had geleerd voor bepaalde vakken.
Gelukkig waren de resultaten nog niet
zo slecht dat ik alleen maar onvoldoendes had, dus ik kan wel gewoon over
naar het volgende jaar.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is Bente uit mijn klas. Ik heb haar
dit jaar leren kennen en samen doen
we veel leuke dingen. We gaan samen
winkelen, naar de bioscoop en spreken
samen af.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Van een vriendin. Ze was net terug
van een vakantie in Oostenrijk en
ze stuurde me een berichtje dat ze
net een uur terug was. Ik stuurde
de vraag terug of het leuk geweest

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL
Uw adres voor de totale woninginrichting!

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

€295,-

Meerdere kwaliteiten en prijsklassen
waarvan de goedkoopste vanaf € 150,incl. leggen en tapijt!

advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14
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Lotte van Kempen Mies

was en vandaag hebben we meteen
afgesproken.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van een bekende hockeyster.
Ik denk dat ik dan voor Naomi van As
of Maartje Paumen zou kiezen. Tijdens
een EK of WK wil ik dan de shootout
doen en daarmee scoren.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel handig. Je komt op die
manier snel alles te weten. Whatsapp
gebruik ik het meest van de sociale
netwerken, omdat je bijna meteen
antwoord van iemand terug krijgt en
het is gratis om te gebruiken.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Horst aan de Maas is best wel groot,
je kan veel doen: er is bijvoorbeeld
een hockeyclub. En ook de school is

dichtbij, dus je hoeft daar niet ver voor
te fietsen. Ik zou later ook in een dorp
willen wonen, maar of dat ook Horst
aan de Maas is, dat weet ik nog niet.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou gaan shoppen met mijn
vriendinnen en de rest van het geld
zou ik op mijn spaarrekening zetten om
daar later een wereldreis van maken.
Dan zou ik langs alle bekende landen
en plekken willen gaan, zoals New
York. Ik zou die reis dan heel graag
samen met mijn nichtje willen maken.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik breng iedere donderdag de HALLO
rond, ik doe dit nu al een jaar. Tijdens
de vakantie neem ik ook een keer de
folders over van een vriendin van mij,
maar dat is dan maar voor een keertje.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Ik ga dan meestal naar Venlo
of Eindhoven, omdat daar veel
kledingwinkels zijn. Meestal ga ik
tijdens de vakantie en dan heb ik
het liefst goed weer, dus dan ga ik
meestal tijdens de meivakantie of de
zomervakantie.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Kerstmis, omdat ik dat altijd wel gezellig vind. Je bent dan met alle familie en
soms ook vrienden bij elkaar.
Zon of sneeuw?
Dan zou ik voor de zon kiezen, vind de
zomer altijd wel lekker. Maar eigenlijk
moet er tijdens wintersport ook wel
veel sneeuw liggen. Ik vind gewoon
zonvakantie lekker tijdens de zomer en
ik zou in de winter graag op wintersport gaan.
Alfa of bèta?
Ik denk bèta, daar ben ik wel redelijk
goed in. Qua alfa zijn er ook wel een
aantal vakken waar ik goed in ben,
maar ben lang niet in alle vakken die
dichter bij de alfa-kant liggen goed.
Foto of video?
Video, want dan kan je alles gemakkelijk terugkijken en daar heb je dan
ook geluid bij. Met video’s kun je echt
momenten terugkijken. Bij een foto zie
je eigenlijk maar een klein deel van de
hele video.
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Column

Le Tour
de France
Een gele trui, een groene
trui, een bolletjestrui, een
witte trui, een witte trui met
rode accenten, een wit met
gele details-trui: een rijk
gekleurde garderobe fietst
ieder jaar over mijn
televisiescherm voorbij: le Tour
de France. Nu moet ik eerlijk
zeggen dat ik, naast deze
truienparade, niet veel
verstand van deze wielerronde
door Frankrijk heb. Wel geven
ieder jaar de lovende woorden
over deze tour, afkomstig van
mijn vriendje, aan dat dit niet
zomaar een wielrenwedstrijd is.
En of dit niet zomaar een
wedstrijd is...
Blijkbaar heeft deze wedstrijd
iets magisch over zich, het kan
rare dingen met zijn fans doen...
Tien weken lang heb ik iedere
week opnieuw de vraag
gekregen of ik nu alweer moest
werken of ik nu alweer aan
school moest, wanneer ik
eindelijk vakantie zou hebben en
leuke dingen kon gaan doen. M’n
lieveling was mijn school
helemaal zat, ik gaf ’m trouwens
geen ongelijk: ook ik was het
meer dan zat. Opgelucht en blij
was ik dan ook toen ik afgelopen
week mijn vakantie mocht
verwelkomen en ik na een druk
half jaar eindelijk weer eens tijd
had om iets leuks met hem te
gaan doen. Een plaats van een
dolblije reactie vanuit hem kwam
de vraag: “Zeg Mies, heb jij dit
weekend niet nog iets voor
school te doen? Of misschien wat
voor werk? Ik ga dan wel met je
mee op kantoor zitten hoor, de
hele dag!” Op kantoor... huh? Ik
heb vakantie, halloho, dat wilde
je toch zo graag? Le tour de jour:
in plaats van genieten van de zon
en de vrijheid werd ik achter mijn
laptop, op kantoor geparkeerd,
zodat meneer de héle dag de
Tour de France kon kijken op een
gigantisch groot beeldscherm.
Leuk hoor, zo’n ronde door
Frankrijk. Maar mag dat dan de
volgende keer een paar weken
eerder, in plaats van aan het
begin van mijn vakantie? Merci
beaucoup, le Tour de France.
Mies

20
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Monte Corona scoort op WMC in Kerkrade
Maandenlang heeft de fanfare van Kronenberg en Evertsoord, Fanfare Monte Corona, er naar toe gewerkt. Alle puzzelstukjes moesten op 13 en 14 juli
op hun plaats vallen bij het WMC, het wereldmuziekconcours dat in Kerkrade plaatsvond.

ranglijst. We hadden 95,57 punten.
We hoopten dat we dit aantal dit jaar
konden overtreffen.”
Afgelopen weekend speelden elf
orkesten. Voor Henk was zaterdag de

Henk Sturme is voorzitter van de
fanfare. Hij vertelt dat Monte Corona
vier jaar geleden ook deel heeft genomen aan het WMC. “Toen stonden we
op de vierde plaats van de algemene

Lekker happen en trappen

spannendste dag. Hij is namelijk niet
alleen voorzitter, hij speelt zelf ook
trompet en speelde zaterdag mee. “Het
was een bijzondere dag vanwege de
mooie entourage waarin je mag spelen.

De dag heeft dan toch een speciale
lading want alles moet kloppen op dat
moment.”
Monte Corona had voldoende
steun tijdens hun optreden. Henk:

”Honderdtachtig inwoners uit
Kronenberg en Evertsoord waren bij het
WMC om ons te steunen. We zaten met
74 man te spelen.” Volgens Henk was
het spannend.
“Dit jaar staan we op de derde
plaats met 92,57 punten. Hopelijk
houden we de derde plaats vast.” Nog
niet alle orkesten hebben gespeeld. De
laatste drie orkesten moeten nog op
zaterdag 20 en zondag 21 juli spelen.
“Pas dan weten we wat de definitieve
uitslag is”, aldus Henk.
Dit jaar was de bekendmaking
van de uitslag anders dan voorgaande
jaren. Henk: “De dirigenten werden niet
naar voren geroepen om de punten in
ontvangst te nemen. Hierdoor waren
wij verrast. De officiële uitreiking was
om 23.00 uur ’s, maar toen waren
wij al een feestje aan het vieren in
Kronenberg.”
Ook dirigent Chris Derkx uit
Broekhuizen viel in de prijzen met
Koninklijke Fanfare St. Caecilia uit Puth.
Henk: “We hebben hem meteen gefeliciteerd. Als Noord-Limburgers ben je
toch met elkaar verbonden.”

Angsten overwinnen

Oog in oog met reptielen
Wie z’n angsten wilde overwinnen of wie gek is op reptielen, kon op zaterdag 13 juli oog in oog staan met
slangen, vogelspinnen, een kameleon of een baardagame. Angelique Lucassen (33) en Lukas Joosten (34) uit Venlo
vormen DragoZoo en brachten deze reptielen voor een demonstratie naar het Boscafé in Horst.

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Bronboringen & Bronbemalingen

Tuinberegeningspompen

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

en alle toebehoren zoals:
n sproeiers
n kleppen
n snelkoppelingen
n buizen
n slangen

www.haardstede.nl

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

De belangstelling voor de
reptielenshow was groot. Ondanks
hun nieuwsgierigheid durfden niet alle
kinderen een vogelspin op hun arm
te laten lopen. Guus (8) en Kris (7)
Tacken uit Meterik zijn gefascineerd
door de verschillende reptielen, vooral
Guus vindt het leuk. Ook mensen
van buiten de gemeente Horst aan
de Maas komen op de reptielen af:
Daniella (36) en haar zoon Kees van
Rooij (5) komen uit Monnickendam en
zijn hier met het gezin op vakantie.
Kees vindt het spannend, hij durft
de baardagame niet aan te raken.
Danielle lacht: “Dat komt door de vele
indrukken.”

Collin Gooren (10) uit Horst is bijna
nergens bang voor. Hij komt naar deze
middag met zijn vader, moeder en
zusje. Collin vertelt dat hij gek is op
dieren. Stoer zegt hij: “Het begon ooit
in het circus, daar wilde ik een slang
aanraken, maar dit mocht niet van mijn
moeder. Uiteindelijk mocht het toch.
De slang voelde echt glad aan. Ik ben
niet bang voor slangen, hoor.”
De reptielenmiddag werd
voor de tweede keer voor publiek
georganiseerd. De eerste middag was
op 6 juli, vertelt Petra Siebers van het
Boscafé. “Het is leuk voor de kinderen,
het is erg educatief en het past ook
goed bij het bos. Nu is het nog een

pilot, maar als ik het zo zie, ga ik dit
vaker organiseren.”
Angelique van DragoZoo wil vooral
de vooroordelen over de reptielen
weghalen. “We willen laten zien dat
reptielen niet eng hoeven te zijn.
Om deze reden mag jong en oud de
reptielen ook aanraken en vasthouden.”
Angelique benadrukt dat niet elk reptiel
geschikt is om vast te houden. “We
willen zeker niet promoten dat mensen
nu na deze middag reptielen gaan
kopen om thuis te houden, want dat is
niet de bedoeling.”
Voor meer foto’s
van de reptielenshow, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Kunst op vakantie
Voor de tweede keer werd Kunst op Vakantie georganiseerd in Horst aan de Maas. Vereniging Slapen in Limburg
stelde zondag 14 juli in het teken van een gevarieerd aanbod aan kunst. Acht recreatiebedrijven stelden verschillende soorten kunst tentoon.
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Museum De Locht

Optreden Vurdewind
In Museum De Locht in Melderslo is zondag 21 juli een optreden op
het terras van muziekgroep Vurdewind. Zij spelen gevarieerde country en
Engelse en Ierse Folkmuziek.
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

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
Wendy Claassens (54), eigenaresse
van camping De Merel in Melderslo,
vertelt: “We nemen niet deel aan Kunst
op Vakantie om onszelf te promoten.
We doen het om de omgeving kennis
te laten maken met kunst.” Op camping De Merel zijn taarten te zien van
Creataart en is er muziek van Mart en
Lea op accordeon.
Ook kunstwerken die door cliënten
van dagcentrum Daelzicht in Venlo
gemaakt zijn, worden verkocht.
Dagcentrum Daelzicht biedt zorg,
ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking. Mirianne
Geurts (50) uit Baarlo is begeleidster: “Het is een extra stimulans voor
cliënten wanneer ze weten dat hun
kunstwerken op een markt als deze
verkocht worden.” Janske Lenders (29)
uit Sevenum heeft verschillende kunstwerken gemaakt. De weckpot die ze

beschilderd heeft, is al verkocht. Janske
vertelt over het proces: “Eerst tekenen
we met een zwarte stift vormen op
het glas, daarna gaat het in de oven,
dan kleuren we het met porseleinverf
in en dan gaat het weer in de oven.”
Mirianne: “De cliënten bedenken het
zelf, vaak sluiten de diverse ontwerpen
van de verschillende cliënten bij elkaar
aan.”
Vakantiewoning Pardoes in
Hegelsom neemt ook deel aan Kunst
op Vakantie. Hier worden beelden
van Wietje Selen tentoongesteld en
worden sieraden verkocht door Leony
Willemssen uit Sevenum. Leony: “Deze
sieraden zijn gemaakt door weduwen
uit Nepal, de gehele opbrengst gaat
naar die vrouwen toe.” Wietje stelt niet
alleen kunst tentoon, ze is ook betrokken bij de organisatie van deze dag.
Ze vertelt dat deze activiteit inwoners
van Horst aan de Maas de gelegenheid

biedt achter de voordeur te kijken van
een camping. “Anders doen mensen
dit nooit, je denkt niet: laat ik eens
naar een camping in de buurt gaan.”
Volgens haar was er absoluut geen concurrentie tussen de recreatiebedrijven.
“We werken er samen naar toe, het
werkt beter dan met elkaar concurreren.” Eigenaresse van vakantiewoning
Pardoes, José van Rens (58), sluit zich
hier bij aan: “Er heerst een gevoel van
saamhorigheid, dit is veel beter dan
concurrentie.”
Ricky de Bock (68) is samen met
Silvia Haanen (45) in Hegelsom, ze
komen beiden uit Velden en zijn van
plan de hele route af te gaan. Ricky:
“De locatie hier is fantastisch, de kunst
springt er echt uit. De kunst hier is
gevarieerd en het is kleurrijk. Het is erg
mooi.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

toon@kustersindustriedeuren.nl

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

In prijs verlaagd!
Vrijstaande opknapper
Blaktweg 4 te Melderslo

Nieuwe vraagprijs
€ 225.000
www.huisenmakelaardij.com
077-3999256

Bezorger
Melderslo m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in Melderslo
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Huub Thijssen:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

U koopt uw
cadeau toch ook in de

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

Kermiswedstrijden America
Tijdens de kermis in America hield de dorpsraad voor de tiende keer een kermiskleurplatenwedstrijd. Tevens was er een kermisloterij. Deelnemers die hun kleurplaat inleverden bij de rups, autoscooter of draaimolen kregen een gratis ritje aangeboden. De jury koos uiteindelijk prijswinnaars in zes
leeftijdscategorieën. Op de foto staan de zes prijswinnaars, namelijk: Bowdy van Deijnen, Marco Hesp
(DR) met Dewi Logtens, Yvon Nelissen, Joris van Oyen, Jim Teegelbeckers en Janny Cuppen. Kijk voor
meer informatie over de kleurplatenwedstrijd en de uitslag van de kermisloterij op www.americaweb.nl

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616
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TEMA Meterik wint prijs
De Prijs van de Nederlandse Blaasmuziek werd woensdag 10 juli uitgereikt aan Stichting TEMA uit Meterik. TEMA (Tielen Entertainment & Music Award)
is een wedstrijdfestival met lichte en populaire muziek. De organisatie uit Meterik kreeg de prijs tijdens de finale van de Internationale Dirigentenwedstrijd
op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

AGENDA
America
Openstelling

Sinds 2003 wordt de Prijs van
de Nederlandse Blaasmuziek tweejaarlijks toegekend aan een persoon
of organisatie die een belangrijke
rol speelt of heeft gespeeld in de
ontwikkeling en vernieuwing van
de Nederlandse blaasmuziek. De
prijs wordt uitgereikt aan diegene
die zich heeft ingezet voor kwaliteitsbevordering, opleiding, jurering
en repertoire-ontwikkeling binnen
Nederland. De oorsprong van TEMA
ligt bij Muziekvereniging Concordia
Meterik. Oorspronkelijk is TEMA gestart
als Tielen Toernooi, vernoemd naar
Wiel Tielen, een trouw en toegewijd
lid van de Meterikse muziekvereniging.
Blaasmuziek wordt tijdens TEMA op
een moderne en dynamische wijze
toegankelijk gemaakt. “Via deze weg
maakt TEMA blaasorkesten weer
aantrekkelijk voor jeugd en jongeren.
Mede daarom dient het concept van
TEMA als leidraad voor de landelijke
ontwikkeling van entertainment
concoursen”, aldus de organisatie

wo 24 juli 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Horst

Zomermarkt
do 18 juli 10.00-18.00 uur
Locatie: centrum

Quiltcafé
vr 19 juli 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Zomermarkt
do 25 juli 10.00-18.00 uur
Locatie: centrum

Kronenberg
Zondag in het zuiden
Jeu Tacken ontvangt namens TEMA de prijs uit handen van de jury
van de Prijs. Het eerste toernooi vond
plaats in 1996 in De Mèrthal in Horst.
Sinds 2000 wordt TEMA gehouden in
de Maaspoort in Venlo. De organisatie

van TEMA laat weten erg blij te zijn
met de prijs. “Na twintig jaar is dit de
ultieme erkenning en waardering voor
lichte muziek binnen de harmonie en

fanfarewereld, iets waar hard voor
gewerkt is.” TEMA vindt volgend jaar
plaats op 15 en 16 maart. Voor meer
informatie, kijk op www.blaaskracht.nl

Zondag in ’t zuiden Kronenberg

vr 19 t/m zo 21 juli
Organisatie: Café Ummenthun
en KJEM
Locatie: kerkplein

Melderslo

Optreden Vurdewind
zo 21 juli 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Het jaarlijks terugkerend evenement Zondag in ’t zuiden (ZITZ) vindt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juli plaats op straat voor café Ummenthun in
Kronenberg. ZITZ wordt muzikaal omlijst door coverbands en dj’s.
Op vrijdag 19 juli treden Hooley’s
en The Good, The Bad & Bart XL op,
waarna de dj’s Wo-men nog voor
een afsluiting zorgen. Hooley’s is een
vijfmansformatie uit Sevenum die Irish
folkrock-covers speelt. Zij spelen onder
andere nummers van Flogging Molly,
Pogues en Levellers. Na Hooley’s is
het de beurt aan The Good, The Bad
& Bart XL. Deze band varieert met zijn

driestemmige zang tussen nummers
van CCR en Bette Midler tot Anouk
en ACDC. De afsluiter van vrijdag zijn
dj’s Wo-men, drie jonge meiden die
dansbare plaatjes draaien. Het feest
begint vrijdag om 20.00 uur. That’s
What She Said treedt op zaterdag 20
juli op. De formatie van vijf mannen
speelt nummers van onder andere Foo
Fighters, De Jeugd van Tegenwoordig,

Amy Winehouse en Dio. Wie houdt van
rock, pop en vette hiphop, kan zijn hart
ophalen. Ook op deze avond sluiten
de dj’s de nacht af. Ook deze avond
begint om 20.00 uur. Op zondag 21 juli
wordt Zondag in ’t zuiden afgesloten
met een familiedag. Café Ummenthun
organiseert in samenwerking met KJEM
activiteiten voor de jeugd. Aan de
kleurplatenwedstrijd van het café kan

ook deelgenomen worden. Inleveren
kan op zondag. Vanaf 15.00 uur zijn er
kraampjes waar men kan spijkerslaan,
schminken, ballonbeestjes maken of
tattoo’s en buttons maken. Daarnaast
is er een springkussen. Ook betreedt de
droOMBand het podium: een interactief
popconcert waar bekende kinderliedjes
in een modern jasje tot de grootste hits
van nu langskomen.

regulier hekwerk
sierhekwerk

Klikgebit en Kunstgebit

sierpoorten
industriële poorten

U

ti

tititi

titi

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

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten
overkappingen

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

afrasteringen

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

gaashekwerken

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

50%korting
*

Plezier op en rond
het boerenerf!

op de

zomercollectie

* tenzij anders aangegeven

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

Pret
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voor jod
en ou
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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
Broekhuizen
zondag

Sevenum

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

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

Kronenberg

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

zondag
donderdag

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 25 juli
Beurskens, C.L.P.
Gebr.v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

09.45

Grubbenvorst

Horst (Lambertus)

Venlo

19.15

Griendtsveen

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

Huisartsenpost

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

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

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo

Op het Wilhelminaplein in Horst vond vrijdag 12 juli de derde
editie van de Bouwvakfeesten plaats. Opvallend was dat er dit jaar
een heuse bouwsteiger als podium werd gebruikt. Op het
programma stonden optredens van onder meer Groove, Eva Wijnen
en Universe.
Voor meer foto’s kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Melderslo
woensdag

Rozenkrans

17.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Voor zorgvragers, mantelzorgers, instellingen,
gemeenten, huisartspraktijken en werkgevers.
Wegens vakantie vervallen in gemeente Horst aan de Maas
de spreekuren in week 30 en 31 2013.

Wij blijven wel per telefoon (077-4632384/06-12217828) of
e-mail (info@zorgadviesenregelhulp.nl) bereikbaar.

broodje van de week
kalkoenfilet

1.95

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

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

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 20 juli 2013

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

Bouwvakfeesten
in Horst

geldig vanaf 18 juli t/m 24 juli

Medische zorg

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

4 gemarineerde kipfilets €5,95
De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

Hamburger 4e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Nieuws

24
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY
Ook in 2013 steun voor goede initiatieven

COÖPERATIEFONDS
RABOBANK HORST VENRAY
Ook in 2013 steun voor goede initiatieven
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en
Wellerlooi bruisen van de initiatieven om het maatschappelijke,
sociale en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt aan deze
initiatieven een flink prijskaartje. In zulke gevallen kan het
coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray uitkomst bieden.
Onze bank staat immers dicht bij de mensen die in deze regio wonen,
werken en leven.

A

ls maatschappelijk betrokken bank helpt de Rabobank
mensen en organisaties bij het verwezenlijken van ambities
en dromen. Waar een beursgenoteerde bank haar winst of
dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, keren wij
ons dividend uit aan de gemeenschap. De voormalige
Rabobanken Maashorst en Venray deden dit al via een coöperatiefonds. Door de fusie ontstaat in 2013 een nieuw coöperatiefonds:
Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray!

Heeft u een project dat in aanmerking komt voor dit fonds?
Verenigingen en stichtingen kunnen tot en met 27 september een
projectaanvraag voor het coöperatiefonds indienen. De beoordeling
vindt plaats in de maand november. In december wordt bekend
gemaakt welke projecten gehonoreerd zijn met een bijdrage.
Informatie vindt u op onze website.
Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van
Rabobank Horst Venray tel. 077 – 389 84 25.

KORT NIEUWS
Het komt steeds vaker
voor dat criminelen met
behulp van gestolen gegevens geld opnemen.
Om misbruik tegen te
gaan, besloot de Rabobank in 2012 om de
betaalpas voor landen
buiten Europa standaard
‘uit’ te zetten. Door deze
omzetting kan uw pas
niet standaard gebruikt
worden om te betalen
bij betaalautomaten
of geld op te nemen
buiten Europa. Dit geldt
voor de Rabo Europas,
de Rabo WereldPas
en de Rabo WereldPas
voor Jongeren. Reist u
naar een land buiten
Europa? Zet via Rabo
Internetbankieren uw
pas eenvoudig ‘aan’
voor de periode dat u
buiten Europa reist.
Uw pas wordt daarna
automatisch ‘uit’ gezet.

Uw vermogen in
goede handen!

14 tot en met 18 oktober

Spetterend spaarfeest in het najaar
Vorig jaar genoten onze jongste klanten van de spaarweken.
Rabobank Maashorst organiseerde de spaarweken in de zomervakantie,
Rabobank Venray in de herfstvakantie. Twee verschillende banken,
twee verschillende spaarweken.

D

Daarom gieten we in 2013 een Rabobank Horst Venray-sausje
over de spaarweken. Dat betekent dat de Zomerspaarweken in
Horst komen te vervallen. Voor jonge spaarders organiseert de
bank in de herfstvakantie een spetterend spaarfeest.

Sparen is een feest!
In de spaarweek barst het feest los. Kinderen van 0 tot 12 jaar met een
spaarrekening bij de Rabobank zijn dan van harte welkom op onze kantoren in Venray (Schouwburgplein 13) en Horst-Centrum (Kerkeveld 21
voorheen Steenstraat). Na de zomervakantie leggen we uit wat er
allemaal staat te gebeuren tijdens deze spaarweek.
Tot ziens tijdens het spaarfeest in de herfstvakantie!

Rabobank
Private
Banking

Uw specialist
lokaal
bereikbaar.

“Alle specialistische kennis en ervaring
die we als Rabobank in huis hebben, is
lokaal voor u toegankelijk. Ik ben uw vaste
aanspreekpunt. Zo krijgt u de zorg en aandacht die u verdient.”
Hildegard Bücker, accountmanager Private Banking Rabobank Horst Venray

077 389 84 00 - privatebanking@horstvenray.rabobank.nl - www.rabobank.nl/horstvenray

