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

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

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

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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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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‘Zweten met niets doen’
Een blik op de thermometer zegt het al: het is warm. Tropisch warm zelfs. Met enkele dagen
op rij temperaturen van boven de dertig graden, mogen we ook in Horst aan de Maas intussen
spreken van een hittegolf.

Vals geld in horeca
Politie Horst waarschuwde enkele weken geleden voor vals geld dat in omloop zou zijn. In Noord-Limburg
zijn de laatste tijd regelmatig valse bankbiljetten van 50 euro opgedoken. Ook de horeca en supermarkten in
Horst aan de Maas zijn hiermee geconfronteerd.
Hans Vredenborg van Koninklijke
Horeca Nederland afdeling Horst aan
de Maas, zegt dat hem een aantal
gevallen bekend is waarbij geprobeerd
is met vals geld te betalen. “Een
ondernemer heeft dit gelukkig bijtijds
ontdekt, maar de klanten waren toen
al gevlogen. We merken dat er
inderdaad de laatste tijd meer valse
geldbiljetten in omloop zijn. Zover ik
weet zijn het mensen die bewust
proberen dit geld om te wisselen bij
horeca en winkels. Het enige advies
wat wij kunnen geven aan ondernemers is goed op te letten. Maar ik kan

me voorstellen dat dit bij grote drukte
niet altijd lukt.” Filiaalmanager Hilco
Janssen van Albert Heijn in Horst: “We
hebben weinig last van vals geld. In
anderhalf jaar tijd heb ik eenmaal een
biljet van 50 euro onderschept, maar
dat was overduidelijk een niet professioneel nagemaakt biljet.” Janssen geeft
verder aan dat zijn kassa-medewerkers
getraind zijn en beschikken over
apparatuur om vals geld te herkennen.
“Ik kan me voorstellen dat het in de
horeca anders werkt als medewerkers
op het terras bijvoorbeeld in het donker
contant afrekenen.” Ook Wil Lucassen,

van Plus Lucassen in Horst, laat weten
dat er in de supermarkt sporadisch
wordt geprobeerd met vals geld te
betalen. “Sowieso controleren we
briefjes van honderd euro altijd goed
en nemen we hogere coupures niet
aan. We instrueren ons personeel om
altijd goed op te letten en als ze het
niet vertrouwen, het geld te controleren. Via de brancheorganisatie krijgen
we ook signalen dat er vals geld in
omloop is. In de supermarkt wordt
echter steeds meer met de pin
betaald, dus dan hebben we er ook
niet zo veel mee te maken.”

Veel drinken en een koel plekje
opzoeken, dat is wat je nu het beste
kunt doen. In verpleeg- en verzorgingshuizen wordt met zulke dagen het
hitteprotocol uit de kast getrokken. “In
dit protocol zijn diverse maatregelen
opgenomen”, laat een woordvoerder
van De Zorggroep Limburg desgevraagd
weten. “Je moet daarbij denken aan
overdag ramen en deuren dichtlaten,
ervoor zorgen dat de cliënten voldoende drinken en inspanning zoveel
mogelijk vermijden.”
Verkoeling kun je opzoeken door
lekker met water te spelen, dat werkt

GRATIS*
Galia meloen
t.w.v. € 1.99

* Tegen inlevering van deze
bon, bij aankoop van minimaal
€25,00 aan boodschappen.

voor zowel ouderen als jonge kinderen.
Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
heeft intussen een nationaal hitteplan
actief gesteld. Het RIVM raadt aan om
maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen
te beperken. Ook is het verstandig om
je voldoende te beschermen tegen de
zon, omdat de zonkracht de komende
dagen erg hoog is, waardoor de kans
op verbranding groot is. Overigens
hangt de zonkracht niet af van de
temperatuur.
Lees verder op pagina 05

www.ahhorst.nl
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Mededelingenblad Griendtsveen 40 jaar

‘Onmisbaar voor de bewoners’
Het Mededelingenblad, de naam zegt het al. In dit blad worden alle
belangrijke zaken voor Griendtsveen benoemd van week tot week. De
eerste editie van het blad werd gepubliceerd op 8 februari 1974. Dat
betekent dat dit jaar de veertigste jaargang van het Mededelingenblad is.
Ton Bukkems (52) uit Griendtsveen
is sinds 1983 redacteur. Ton vertelt:
“Pastoor Kuppenveld is begonnen met
het Mededelingenblad. Ik vermoed dat
hij vond dat er iets nodig was waar alle
berichten in konden staan van verenigingen en de kerkdiensten natuurlijk.
Hij heeft dit vier jaar kunnen doen, in
1978 overleed hij.” Ton vervolgt: “Anna
van Essen typte alles, daarna werd het
op de basisschool gestencild en toen
bezorgde Harry Pluk het bij de mensen
thuis.” Na verloop van tijd heeft Tons

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

Colofon

vader, Jan Bukkems, het overgenomen.
“Het is me met de paplepel ingegoten.”
“Eerst waren meerdere mensen
betrokken bij het maken van het
Mededelingenblad, nu is het een
eenmansbedrijfje.” Ton maakt het blad
zelf: “Thuis heb ik een copyprinter. De
deadline voor de ingezonden stukken is
dinsdag om 17.00 uur, deze tijd is bijna
heilig. Op woensdagavond om 17.00
uur gaat het blad naar de bezorger.” In
totaal is hij ongeveer drie uur per week
bezig met het krantje, maar dit hangt
ook af van de hoeveelheid stukken die
er ingezonden zijn.
Ton ziet het als een hobby: “Het zit
in mijn bloed en zolang ik het leuk vind,
ga ik er mee door.” Hij heeft een hele
collectie van het Mededelingenblad
thuis: “Toen een pastoor weg ging bij
de parochie, kwamen we er achter dat
er daar een hele stapel van het blad
lag. Op een of twee afleveringen na
heb ik ze allemaal thuis. Dat is erg leuk”
Ook is het blad online te lezen. Een
hele verandering ten opzichte van 1974.

Ook het aantal lezers is toegenomen:
“In 1976 werden er 100 exemplaren
verspreid, nu zijn dat er 280”, aldus Ton.
De lay-out is niet veranderd sinds 1974
en hetzelfde geldt voor de naam. Echter
werd wel in de editie van 15 februari

1974 een oproep gedaan om een
toepasselijke naam in te sturen: “Wie
een mooie toepasselijke naam voor
ons mededelingenblad weet kan deze
indienen. De redactieraad zal daaruit
de beste kiezen.” Toch bleef de naam

onveranderd. Volgens Ton betekent
het Mededelingenblad veel voor de
inwoners van Griendtsveen. “Het is
onmisbaar voor de inwoners. Mensen
willen graag weten wat er speelt in het
dorp.”

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.

Te koop: veerpont

Oplage 18.500 exemplaren

Een niet-alledaags voorwerp werd dinsdag 23 juli geveild bij een online veilinghuis in Amsterdam: een veerpont. Het veer was afkomstig van gemeente
Horst aan de Maas die het verkocht omdat het overbodig was geworden.

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
bezorging@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

Openingsbod, en ook enige bod, op
het veer was 57.500 euro. Maar dan
heb je ook wat. Volgens de site stamt
het veerpont uit 1939, zijn de afmetingen 30,92 bij 9,34 meter en kunnen er
maximaal vijftig personen mee
vervoerd worden. Het laadvermogen is
9 ton. Het veer wordt geleverd met
onder meer slagbomen, anker, toilet,
Furano zeeradar, verlichting en uiteraard
reddingsvesten. Volgens een woordvoerder van gemeente Horst aan de
Maas betrof het hier een reserve-veer.
“Sinds begin dit jaar is de exploitatie
van de veren in Horst aan de Maas in
handen van een andere exploitant.
Deze heeft eigen reserve-veerponten,
waardoor de oude overbodig is
geworden. De opbrengst van de
verkoop wordt gebruikt om de
veerponten die we nog in bezit hebben,
en al heel wat jaren oud zijn, binnen
nu en tien jaar te kunnen vervangen.”
Wie het veer uiteindelijk gekocht
heeft, is nog niet bekend liet het veilinghuis desgevraagd weten.

Alcoholcontroles
in Horst
Politie Horst heeft zaterdagavond 20 juli twee alcoholcontroles
gehouden. De controles vonden plaats bij een tankstation aan de Venrayseweg en op de kruising Van Douverenstraat/Doolgaardstraat in Horst.
In totaal werden er door de
politie 694 blaastesten afgenomen.
Volgens een woordvoerder van de
politie waren er acht bestuurders
die te diep in het glaasje hadden
gekeken.

“Deze hebben allemaal een
proces-verbaal en een rijverbod van
enkele uren gekregen”, aldus de
woordvoerder. Volgens hem ging het
om een routine-alcoholcontrole van
de politie.

3-gangen
koopavondmenu

€26,00

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Waterspellen

Familiedag bij
Zondag in ’t zuiden
Voor het eerst werd Zondag in ’t zuiden, het tweedaagse muziekfestival in Kronenberg, uitgebreid met een
familiedag. Deze vond plaats op zondag 21 juli.

Man uit Kronenberg
verongelukt
Op de A73 is zaterdagmiddag 20 juli een man van 72 uit Kronenberg
verongelukt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Swalmen.
De man verongelukte nadat hij
met zijn bestelbus op de A73 over
de vangrail was geraakt en tegen
een signaleringspijler tot stilstand is
gekomen. Het ongeval vond plaats ter

hoogte van Swalmen in de richting
van Venlo. Er waren geen andere
personen bij betrokken. De politie
onderzoekt de toedracht van het
ongeluk.

1.95

geldig vanaf 25 juli t/m 31 juli

broodje van de week
kip pestosalade

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

Crist Coppens
Al meerdere jaren wordt Zondag in
’t zuiden georganiseerd op vrijdag en
zaterdag. Het evenement vindt plaats
op het plein voor Café Ummenthun in
Kronenberg. Dit jaar werd de zondagmiddag toegevoegd aan het event.
Deze familiedag werd door Café
Ummenthun georganiseerd, in samenwerking met KJEM Kronenberg. Deze
stichting wil de Kronenbergse jeugd
mogelijkheden bieden voor ontspanning en ontplooiing. Paul Janssen (21)
uit Kronenberg vertelt namens KJEM:
“Er zijn vandaag verschillende dingen te
doen, je kan een tattoo laten zetten of
je laten schminken, op het springkussen springen of lekker een verkoelend
ijsje halen. Ook speelt de droOMband

als afsluiter van 18.00 tot 19.00 uur.”
Paul vervolgt: “Er zijn nu vooral mensen
uit Kronenberg en Sevenum, we hopen
dat we volgend jaar een breder publiek
kunnen bereiken.”

We zijn er blanco
ingegaan
Rob Ummenthun, eigenaar van
Café Ummenthun: “We hadden
eigenlijk geen verwachtingen voor
vandaag, we zijn er blanco ingegaan.
De opkomst is leuk, ongeveer 150 man
zit hier. Ik zal maar niet gaan klagen
over het weer, dat wordt al genoeg
gedaan. Het is warm vandaag, maar
als het regent vindt men het ook weer

Kloosterhof

Planning
aangepast

niet goed. Je moet roeien met de
riemen die je hebt. Je hebt op zo’n dag
als vandaag natuurlijk concurrentie van
zwembaden.”
Paul vult aan: “We wisten ongeveer vier dagen geleden dat het
echt warm zou worden, ongeveer 30
graden. Toen zijn we bij elkaar gaan
zitten en hebben we andere spellen
met water bedacht voor de kinderen.
Nu kan er ook met water gespeeld
worden. De verschillende waterspellen
zijn populair zo te zien. Deze dag hebben we voor het eerst georganiseerd,
maar zoals het er nu uit ziet wordt het
wat ons betreft vaker georganiseerd.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Alles voor de BBQ
4 gemarineerde speklappen € 5,00
Vuurpijlen 4e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Noodweer

Overlast
valt mee

Supermarkt Jan Linders verhuist een jaartje later dan gepland tijdelijk
naar de Mèrthal in Horst. De planning van de verbouwing van winkelcentrum Kloosterhof is namelijk aangepast. De winkels aan de Kerkstraat
worden nu eerst aangepakt.

Het noodweer van dinsdagavond 23 juli heeft voor niet al
te grote overlast gezorgd in
Horst aan de Maas. Dat laat een
woordvoerder van brandweer
Horst desgevraagd weten.

Volgens Centrummanagement
Horst heeft ontwikkelaar Suyderland
aangegeven de planning te veranderen in verband met afspraken die
er gemaakt zijn met ondernemers.
Als de vergunningsprocedure zonder
problemen verloopt, verwacht het
Centrummanagement dat er volgend
jaar met de bouw begonnen kan
worden. Als de eerste fase klaar is, kan
worden gestart met de verbouwing
van de supermarkt. Die verhuist in de
tussentijd direct na carnaval 2015 voor
een half jaar naar de Mèrthal. Er komen
waarschijnlijk geen appartementen
meer bovenop de nieuwbouw aan de
Kerkstraat.

De onweersbuien trokken
aan het begin van de avond over
Noord-Limburg en zorgden op
diverse plaatsen voor flinke wateroverlast. Vooral in de regio’s rondom
Venray en Weert kreeg de brandweer veel schademeldingen binnen.
In Horst aan de Maas bleef het
daarmee vergeleken rustig, aldus
de brandweer, hoewel ook hier op
sommige plekken veel neerslag is
gevallen.
Volgens de verwachtingen blijft
het de komende dagen warm met
kans op onweersbuien.

Het huidige Kloosterhof heeft
een oppervlakte van 2.450 vierkante
meter. Het nieuwe winkelcentrum
wordt ongeveer 3.300 vierkante
meter. Dat komt doordat de rooilijn aan de zijde van de Kerkstraat
enkele meters naar voren wordt
verplaatst, evenwijdig aan de gevel
van Marskramer. Dat betekent onder
meer dat de voormalige fontein naast
de Lambertuskerk, waar nu de figuren
van de Peelkabouters op staan, gaat
verdwijnen. Een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas laat
weten dat er nog gezocht wordt naar
een nieuwe plek, in de buurt van de
huidige plaats.

geldig tot en met zaterdag 27 juli 2013
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Hond
verwondt
Hegelsomse
Een 61-jarige inwoonster van
Hegelsom werd zondag 14 juli
aangevallen door een hond, terwijl
ze wandelde bij het bos aan de
Reulsweg in Horst. De vrouw is
daarbij ernstig gewond geraakt aan
haar arm.
Een woordvoerder van politie Horst
bevestigt dat er melding is gedaan van
het incident. “Mevrouw was aan het
wandelen met haar hondjes, toen zij
plotseling werd aangevallen door de
hond, een Mechelse herder. Zij werd
daarbij gebeten in haar arm en heeft
daar ernstig letsel aan over gehouden.” De eigenaar van de hond was
lid van politiehondenverenging Helper
in Nood, die daar op dat moment met
een training bezig was. “We hebben
contact gehad met zowel de eigenaar
als de vereniging”, aldus de woordvoerder. “De dierenpolitie heeft de
zaak nu in behandeling. Wat precies
de consequenties zijn, is nog niet
duidelijk.”
Geert Claessens, voorzitter van
politiehondenvereniging Helper in
Nood uit Horst: “Zelf was ik ten tijde
van het incident op vakantie en
overigens gebeurde het ook niet op
het terrein van onze vereniging, maar
op de openbare weg. Het slachtoffer
kwam met haar hondjes uit de bosjes
aangelopen en kwam de Mechelse
herder met zijn baasje tegen. Daar
ging iets goed mis, maar wat precies
weet ik niet. De politie en de verzekering zijn momenteel bezig het incident
te onderzoeken.” Volgens de voorzitter
had het ongeluk voorkomen kunnen
worden als alle partijen de honden
aan de lijn hadden. De eigenaar
van de Mechelse herder is volgens
Claessens erg geschrokken. “Hij laat de
hond niet meer los en zal lopende het
onderzoek ook niet meer op de club
trainen.” Claessens geeft aan dat hij
twijfelt of de hond in de toekomst nog
welkom is op de club.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
01/16

Risseltkapel Horst

Een plek van devotie, om even stil te staan bij het leven van alledag of gewoon een plek om uit te rusten: Horst aan de Maas kent diverse
kapellen en veldkruisen. In deze serie worden er zestien, verspreid over de hele gemeente, uitgelicht. In deze aflevering: de Risseltkapel in Horst.

Ôp de Risselt doa stiët en moëi
kapelke,
gâns verschoale leet ’t ân de
Gâstendonk.
Groëte lindebuüm bescherme dât
kapelke,
vroeger baejde doa nag âlt en
jônk.
Dit is de eerste alinea van het
liedje Risstelkapelke, geschreven
door Cor Kuipers en uitgevoerd
door de Wazelvotte. Het is een ode
aan dit eeuwenoude kapelletje uit
Horst. Hoewel het inmiddels bijna
helemaal omgeven is door woningbouw, straalt het nog steeds een
bepaalde rust uit die mensen uitnodigt even tot zich zelf te komen.
‘I.H.S. Komt kinderen van Maria.

Wilt Gods moeder eren, zo hoort zij uw
gebed, eer gij zult wederkeren.’ Deze
tekst is te lezen boven de voordeur
op de kapel. Op de deur staat zelf:
‘Maria, hoop der hopelozen, bid voor
ons.’ De Risselkapel is gelegen aan
de Gastendonkstraat, bij de boerderij
De Risselt. Het is niet precies zeker
wanneer deze Mariakapel gebouwd
is. Volgens het boekje Veldkruisen en
Veldkapellen in Horst, uitgegeven door
de Stichting tot behoud en beheer van
veldkruisen en kapellen in NoordLimburg, bestaat het kapelletje uit
twee delen die niet even oud zijn. Het
oudste deel, dat waarschijnlijk rond
1700 stamt, is lager en smaller dan
de rest dat wellicht in de negentiende
eeuw werd aangebouwd.
Op de website van het Meertens

Hond in auto

‘Wij zijn nooit drie kwartier
binnen geweest’
Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas berichtte in de editie van 18 juli over een hond die op maandag 15 juli
in een gesloten auto zat en door politieagenten uit een benarde positie werd gered. De eigenaresse van de
hond, mevrouw Jonker uit Zaandam, meldde zich bij de redactie. Zij was het niet eens met de lezing van de
politie.
Mevrouw Jonker: “Onze hond zat
in een afgesloten auto, maar de
zijraampjes waren open. Dat konden
omstanders door de windveren niet
goed zien. Verder is het dier niet
bevrijd, want toen wij bij de auto
aankwamen zat de hond nog steeds
in de auto. Weliswaar met open
deuren.” De eigenaresse heeft bij de
supermarkteigenaar in Sevenum een
verklaring laten optekenen dat zij om
12.00 uur het pand binnen kwamen
en om 12.22 uur het pand weer
verlieten. “Dat betekent dat wij nooit

drie kwartier binnen zijn geweest”,
aldus mevrouw Jonker. Met deze
gegevens is de eigenaresse verhaal
gaan halen bij de politie, maar deze
geeft aan er verder niets aan te
kunnen doen en dat het nu iets is
tussen de eigenaresse en de officier
van justitie.

De eigenaresse is
verhaal gaan halen
“Volgens onze gegevens had de
politie helemaal geen bekeuring

mogen uitschrijven omdat het
parkeerterrein van de supermarkt
privéterrein is. Daarnaast kreeg onze
hond water uit een bak aangeboden,
waar glas in zat. Dat vinden we ook
niet normaal”, aldus de eigenaresse
van de hond. De boete bedroeg 500
euro en is een dag later door de
eigenaresse betaald.
Mevrouw Jonker heeft bureau
rechtshulp ingeschakeld en wil
daarnaast een klacht indienen bij
College van B&W over het gedrag
van de politie.

Instituut is een bijdrage van Jos
Schatorjé te lezen, die de kapel in de
achttiende eeuw plaatst. Hij denk dat
het werd gebouwd door de buurtbewo-

ners voor eigen gebruik. Pas in de
twintigste eeuw werd het een halteplaats voor processies naar onder
meer Tienray. In de jaren twintig
van de vorige eeuw werd de kapel
ook vaak bezocht door mensen die
aan gewrichtspijnen leden. Net als
vele andere kapellen en veldkruisen, is ook de Risselkapel vaker
doelwit geweest van vandalisme.
Zo zijn de kruiswegstaties die er
vroeger langs de wand hingen in de
jaren zeventig verdwenen en zijn
ook het kruisbeeld en een porseleinen wijwatervat al eens gestolen.
Het houten beeld van Maria met het
Jezuskind, dat waarschijnlijk uit de
achttiende eeuw stamt, is er echter
nog wel. In het verleden droegen zij
gouden kronen, maar die werden
na diefstal vervangen door kronen
van minder kostbaar materiaal. In
de jaren tachtig van de vorige eeuw,
toen het interieur van de kapel
een grondige opknapbeurt kreeg,
werden er nieuwe houten kronen
gemaakt voor Maria en haar kind.
Bron: o.a. Veldkruisen en Veldkapellen
in Horst
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Actie tegen verkoop
huurwoningen
De Socialistische Partij voerde dinsdagavond 23 juli om 19.00 uur, net voordat de regen met bakken uit de
hemel kwam, actie tegen de verkoop van huurwoningen. De partij heeft de huurwoning aan de Reysenbeckstraat
69 in Hegelsom, die te koop staat, symbolisch tot publiek bezit verklaard.

Gevaarlijk kruispunt

Aanrijding op
Speulhofsbaan
Een automobilist uit Oirlo is dinsdag 23 juli op de Speulhofsbaan in
Meterik aangereden. Een bestuurster uit America verleende hem geen
voorrang op het kruispunt.
Rond 18.00 uur ’s avonds wilde
een 18-jarige automobiliste uit
America de kruising op de
Speulhofsbaan oversteken. Ze reed
vanaf de Oude Peeldijk en zou
voorrang moeten krijgen. Echter reed
er op dat moment al een auto op de
kruising. De auto werd bestuurd door
een 55-jarige man uit Oirlo. Deze auto
werd van de zijkant aangereden door
de bestuurster van rechts die kwam
aanrijden.

Een ambulance werd gebeld
omdat er sprake kon zijn van een
aanrijding met letsel. Toen de ambulance gearriveerd was werden beide
bestuurders gecontroleerd. Er werd
geconcludeerd dat de betrokkenen
geen letsel hadden opgelopen.
Volgens de politie is het kruispunt
op de Speulhofsbaan gevaarlijker
geworden nadat het kruispunt is
aangepast. Er zijn sinds de aanpassing
meer ongelukken gebeurd.

60%

*

KORTI NG
OP DE

zomerc ol l ectie
Thijs Coppus, SP-raadslid: “De
woning in Hegelsom is eigendom van
woningstichting Wonen Limburg en
ondanks het grote aantal woningzoekenden in Horst aan de Maas verkoopt

de stichting met grote regelmaat
huurwoningen. Wij willen dat dit stopt.
We hebben net nog met buurtbewoners gesproken en zij geven aan het huis
te willen huren, maar dat lukt ze niet

omdat het huis te koop staat. Eerder
hebben we meegemaakt dat meer dan
200 mensen op een woning reageerden. Als zoveel mensen een huis
zoeken ga je toch niet verkopen?”

* tenzij anders aangegeven

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

‘Zweten met niets doen’

Wij zijn op zoek
naar een
Ben jij die enthousiaste kapster?
Schrijf of mail naar:
Kapsalon Anja en Loek
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst
of mail naar info@anjaloek.nl

allround
kapster
met enige ervaring,
die ons team wil
komen versterken!

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst tel.: 077 398 33 64 www.anjaloek.nl

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Volgens weerman Lei
Spreeuwenerg zijn we voorlopig nog
niet van de hitte af. “Het wordt zweten
met niets doen”, lacht hij. “Tot en met
zondag blijft het benauwd en broeierig
weer. Door de hoge luchtvochtigheid,
neemt de kans op onweer wel toe.
Maar omdat het bijna niet waait blijven de buien, soms met hagel, op één
plek hangen. Voor de gewassen op de
velden is alle regen die valt welkom.

We zitten midden in de hondsdagen
(die duren van 20 juli tot en met 20
augustus, red.) en dat is aan de temperatuur te merken.”
Maar wat doe je als je een baantje
hebt waarmee je de hele dag buiten
bezig bent? Jessy uit Lottum werkt
tijdens de zomermaanden tussen de
rozen op het veld van haar vader. “Wij
draaien met de hitte zogenaamde
tropendiensten”, vertelt ze. “ Dan

beginnen we om 06.00 uur en werken
we tot 13.00 uur. De jongeren onder
ons kunnen dan ‘s middags gaan
zwemmen maar voor mijn vader gaan
de werkzaamheden dan natuurlijk
gewoon door. Verder moet er beregend worden met een haspel.
De werknemers dragen petjes en
bloezen ter bescherming tegen de
zon. Maar het is evengoed zweten
geblazen!”

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie

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.
Uw woonhuis verhuren?
Wij regelen het snel, goed en goedkoop
(ook leegstandswet).
Groengoed Makelaardij 077 398 75 76
of info@groen-goed.nl
Dyslexie en/of leerproblemen?
Gratis intake-gesprek. Professionele
hulp,begeleiding bij dyslexie en andere
leerproblemen. B.v. lezen/spelling/
rekenvaardigheid/Engels voor alle
leeftijden. info@reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
Te koop zoete morellen, ook zelf
plukken. Tevens groot assortiment
bloemen en planten. P. v. Lankveld,
Tienrayseweg 2 Meerlo.
Tel. 06 53 13 01 32.
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
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Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop zonnebloemen en koffieboeketjes € 2,- per bos. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America 077 464 13 80.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te huur 4 persoons appartement
in Winterberg met uitzicht op
bikepark en bobbaan.
Info: jeanne.verdellen@hotmail.com

Na het overlijden van

Wilma Vogelzangs-Engels
werd haar zorgzaamheid, vriendelijkheid en de warmte
die zij als vrouw uitstraalde nog eens overduidelijk tijdens
de avondwake en de dag er na bij de dienst in
het crematorium in Venray.
Overweldigend waren alle persoonlijke en schriftelijke blijken
van medeleven. Dank aan allen die op enigerlei wijze bij het
overlijden van Wilma betrokken zijn geweest. Niet te vergeten
de mensen die de avondwake verzorgden (Toos en Henk),
het dameskoor voor het opluisteren van de avondwake met hun
zang, het uitvaartcentrum Theo Arts (met name Francien) en
Lucy Geurts die de crematiedienst bijzonder mooi leidde.
Voor ons betekende dit een grote steun waar wij de moed
en de kracht uitputten om verder te gaan in het leven
zoals Wilma het gewild zou hebben.
Martin Vogelzangs
Hélène en Wim
Nicole en Patrick
En alle kleinkinderen
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag
7 september a.s. in de H. Odakerk in Melderslo om 17.30 uur.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Grafmonumenten
en restauratie

cafÉ

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

Jan en Elly
Jenniskens-Litjens

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Dit willen wij op dinsdag 30 juli
om 14.30 uur vieren met een
Heilige mis tot dankzegging
in de Parochie Kerk te Meterik.
Daarna wordt het feest in
besloten kring voortgezet.
Proficiat!
Kinderen en kleinkinderen
Op de Vlis 9 5961 DZ Horst

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Luuk
Geert Joosten
nst bij
40 jaar in die
en BV
Aarts Conserv

ficiat van
Van harte pro
de directie
je collega’s en

Rolsteiger nodig?
Verko op en verhuur van ladders, trappen en rolsteigers! Tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl

Kennismaking. Ben een man spontaan sportief en humor, zkt een goed
uitz. vrouw die lief en eerlijk is, 53-58
jaar niet rokend. Tel. 077 477 18 67.

Te koop komkommers, rabarber,
knolselderij, snijbonen enz.
Thijs Huys Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.

Koopje: valhelm merk Shoei,
4 weken oud, maat 57/m, nieuw
€ 170 nu € 70 en valhelm voor € 20.
Zwarte leren herenjas maat 52 € 30.
Tel. 077 477 18 67.

Eleonora’s YogaStudio Horst!
Start in sept. in Horst! Hatha-yoga,
yoga & meditatie, yoga & dans,
kinderyoga (woensdagmiddag.) Bel
gerust voor meer info: 06 46 13 52 25,
www.yogastudioreuver.nl Leonie Coenen.

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
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.
Te koop: landhuis op 3500 m2
www.droomhuisindepeel.nl
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.
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.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te koop blauwe bessen.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 06 58 86 32 52/077 398 62 49.
Caravanstalling Kronenberg.
Wij bieden een servicegerichte stalling
voor uw caravan, camper, boottrailer
aanhangwagen of oldtimer. Zie voor
voorwaarden, openingstijden en tarieven www.caravanstallingkronenberg.nl
of bel 06 25 22 24 76.
Verloren op dinsdag 16 juli in Horst
centrum een gouden armband.
Diegene die hem heeft gevonden, kan
reageren via tel. 077 398 23 13.

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren op 19 juli 2013

50 jaar getrouwd.

www.taoistische-academie.nl
Voorkomen van ziektes! (Is beter dan
genezen). 06 40 25 70 84.

Dankbetuiging



Op 30 juli 2013 zijn
pap & mam, opa & oma

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

www.theoarts.com

Op 17 juli is ons
konijntje Nijntje ontsnapt op de
Molenstraat in Sevenum.
Nijntje is een jong, licht bruin konijntje
met een lichtgrijze streep over haar
onderrug. Gevonden? Graag bellen naar
06 41 11 24 69.
Mu-Thaigym Thaiboksen starterstrainingen beginnen weer op 12 aug.
Wekelijks op maandag van 19.00 tot
19.45 uur. in ‘t Gasthoes in Horst.
06 24 87 76 35 www.mu-thaigym.nl
Huiskamercafé als feestlocatie.
Café Cambrinus te reserveren voor
een feest of jubileum: van 40 tot
120 personen. Informatie
www.cafe-cambrinus.nl of informeer
naar de mogelijkheden: 077 398 30 09
of cambrinushorst@home.nl
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Prei 7 cent en groente pl. aardbeien
pl. ras korona alle vaste pl 25% korting.
Eenjarige bloeiers bomen heesters enz
leiphotinia 65 euro p. Plantencentrum
van den Beuken Sint Jansstr. 43
Meterik tel. 06 30 58 79 98.
Voor het knippen van heggen en het
onderhouden van uw grote tuin.
T. 06 – 27 13 23 58
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.

zoontje en broertje van
Xavier en Wendy
van Dijk-Wijnands
Marieke en Anne
St. Josephstraat 18
5961 GM Horst

Geboren

Pepijn

20 juli 2013
Zoon van
Bram Sommerdijk en
Imke Schraven
Broertje van Kiki
Loevestraat 7d 5961 TV Horst

Geboren

Kyam
9 juli 2013
Zoon van
Mike Huijs en Kim Janssen
Americaanseweg 116
5964 PB Meterik

Verloren zondag 14 juli
zwarte portemonnee
(met diverse pasjes, sleutel en geld).
Tel. 06 81 54 35 68.
Nieuwe aardappelen in zakken
van 3, 5 en 10 kg. Zelfbediening!
Mts. Kellenaers-Kusters Bosstraat 63
Hegelsom.
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.

HELP

Te huur caravanstalling.
Tel. 077 398 32 95.
Valise Atelier & Natuur.
In september starten de maandelijkse
cursussen schilderen/tekenen en de
4 seizoens cursussen vegetatief vormgeven.Opgave voor het nieuwe seizoen
is mogelijk. www.valise.nl of
06 12 69 79 35.
Verse frambozen te koop.
Direct bij de teler, elke dag verse oogst,
na 17:00 op te halen. 150gr. € 2,25- of
12 x 150g r. voor € 25,- Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom.
Tel. 06 12 76 31 81.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Wie heeft onlangs onze zwarte Noorse
Boskat (met blauw bandje) nog gezien?
We missen hem elke dag! Bel ons s.v.p.
als je meer weet op 06 52 34 38 20

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

Kinderdagverblijf

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

‘Leren en lol hebben’
In Sevenum werd in 1999 Stichting Vrienden van Christopher opgericht. Deze stichting, die plattelandsprojecten in het noordoosten van Ghana ondersteunt, werd vernoemd naar de Ghanese
vernieuwer Christopher Ampumpurongo. In 1999 bezocht deze Sevenum en liet een diepe indruk achter op een aantal van haar bewoners. Ondanks het overlijden van Christopher in 2000 heeft de
stichting na veertien jaar van reizen en samenwerking veel werk verzet.
de markt kunnen brengen. “Vrouwen
zijn altijd de spil in de samenleving”,
zijn de twee Sevenumse mannen van
mening. “Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de gezinnen. Door
de vrouwen aan extra inkomsten te
helpen, kunnen zij hun kinderen naar
school sturen.”

Pas dan is er
draagvlak
“Dit project is bijna ondernemerschap”, zegt voorzitter Peter Nellen.
“Door Faustina’s kunst op kaarten in
Nederland te verkopen, investeren wij
in een opleiding voor haar. Hierdoor
kan zij weer een groot aantal andere
vrouwen opleiden.”
Daarnaast ondersteunt Vrienden
van Christopher een schoolvoedselproject en een vrouwenproject. In het
verleden werden er bomen geplant,
een put aangelegd en meubels
gemaakt. De put kon gerealiseerd
worden doordat de stichting tweemaal het goede doel was dat tijdens
de nieuwjaarsduik in Horst gesteund
werd. Daarnaast moet de stichting
het vooral hebben van sponsoring in
tijden dat het door crisis moeilijker
wordt om geld te krijgen van organisaties.

Jan Wijnen en Peter Nellen op het Ghana-bankje in Sevenum
Voorzitter Peter Nellen en
bestuurslid Jan Wijnen uit Sevenum
geven uitleg over de drie projecten
die de Vrienden van Christopher
momenteel ondersteunen in het
noordoosten van Ghana, een gebied
dat volgens Wijnen vergelijkbaar is

met Horst aan de Maas. In de
afgelopen jaren bood de stichting
ondersteuning aan initiatieven die
kwamen vanuit de plaatselijke
bevolking. “Pas dan is er draagvlak”,
legt Jan Wijnen uit.
Onder de drie projecten die

momenteel ondersteund worden,
valt het project Haar Kunst, waarbij een Ghanese vrouw genaamd
Faustina authentieke kunst verkoopt
en een vrouwencentrum runt waar
aan tachtig vrouwen wordt geleerd
hoe zij kunst kunnen maken en op

Dit project is bijna
ondernemerschap
Het unieke aan de Vrienden
van Christopher is volgens Nellen
en Wijnen de verbondenheid: de

Survival of the ﬁttest in Broekhuizen
In Broekhuizen is een heus duel bezig tussen verschillende superhelden. Rijdend door de kern van het dorp zijn verschillende posters te zien van onder
andere de Hulk, Batman en Iron Man. De posters hingen opeens op 24 juli in het dorp. De prangende vraag die bij veel inwoners opkomt is: Wat doen al
deze posters met superhelden hier in Broekhuizen?
Het blijft niet alleen bij posters,
ballonnen en staatversieringen, ook
zijn de superhelden in levende lijven
gesignaleerd. Zo was Batman gezien
in een speeltuin en zat Spiderman op
een dak. Na deze verschijning werd
alles niet veel duidelijker voor de
inwoners. “Mensen mogen er van
denken wat ze willen”, aldus Tom
Aerts (27) uit Grubbenvorst van
Imagine5, die volgens eigen zeggen
“de superhelden meehelpt”.
Tom geeft aan dat de superhelden te maken hebben met de kermis
in het dorp die van 24 tot en met
27 augustus plaatsvindt. “Het is een
promotie-evenement voor de kermis
van Broekhuizen. Bij de kermis zullen
de superhelden ook betrokken worden. Alleen zijn de superhelden nu in
duel.” De superhelden willen allemaal
in het middelpunt staan.
Op de verschillende posters staan
teksten als: ‘Ik bin d’n echte superheld’ en ‘Nea ik bin ‘t’. “Ondertussen
houden de superhelden wel het dorp
veilig, iemand met kwaad in de zin
wil niet in het dorp komen”, aldus
Tom.

betrokkenen hebben stuk voor stuk
meerdere reizen gemaakt naar de
regio en hier contacten opgedaan. Zij
zien de behoeftes van de bewoners
en kunnen hierdoor kritische afwegingen maken. “Dit is belangrijk”,
vindt Peter. “Er is niets makkelijker
dan geld geven. Wij geven pas geld
als de initiatiefnemer ambitieus is
en een plan heeft. En dit plan moet
op de lange termijn werken.” Dit is
volgens Wijnen ook de reden waarom
de stichting nooit de kranten haalt:
“Wij restaureren geen scholen om er
vervolgens een foto van te maken en
naar de media te sturen, want wie
zegt dat die school er over vijftien jaar
nog staat?”

Bewustwording
Naast het ondersteunen van projecten ligt de nadruk op bewustwording. Jaarlijks begeleidt de stichting
een groep geïnteresseerden die een
reis naar Gambia wil maken. Zij stelt
daarbij haar netwerk in de regio ter
beschikking. In ruil hiervoor wordt
aan de reizigers gevraagd iets aan
bewustwordingsprojecten te doen
en na terugkomst te vertellen wat zij
tijdens hun reis zagen. “Want pas als
je er geweest bent, kun je nuanceren.
Dan zie je dat er kansen liggen in de
derde wereld en dat er meer kennis is
dan wij in het Westen erkennen. Dan
zie je dat het vaak geen hulp is, maar
samenwerking.”
Deze samenwerking wil de stichting nog lang in stand houden. “Het is
leren en lol hebben”, zegt Peter.

Stijging
werkelozen
Het aantal werkelozen in
Horst aan de Maas is de afgelopen
maanden sterk toegenomen. De
gemeente telt momenteel ruim
1.430 werkelozen. Vorig jaar rond
deze tijd waren dat er nog 652.
Dat betekent dus een stijging van
meer dan tachtig procent.
Horst aan de Maas telt daarmee,
na Venlo en Venray, het hoogst aantal werkelozen van Noord-Limburg.
Volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) is de werkeloosheid in Nederland in juni opgelopen
tot 8,5 procent. De afgelopen drie
maanden kwamen er gemiddeld
elfduizend werkelozen per maand
bij. Volgens het CBS steeg voornamelijk in de sectoren zorg/welzijn
en handel het aantal lopende
WW-uitkeringen. Eind mei waren
er bij UWV regio Noord-Limburg
936 openstaande vacatures, een
jaar eerder waren dat er nog 1.104.
Er zijn in deze regio voornamelijk
vacatures voor technische en industrieberoepen, economisch-administratieve beroepen en transportberoepen.
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Pausenmuseum in tuin Horst

‘De verzameling betekent veel voor mij’
Lei van den Bekerom (87) uit Horst spaart alles wat te maken heeft met de paus. Beelden, munten, amuletten, foto’s, borden noem maar op. Lei begon al vroeg met het verzamelen. Met de jaren groeide zijn collectie en
in de hoek in zijn tuin heeft hij een plek ingericht voor zijn verzameling, deze plek wordt het Pausenmuseum
genoemd.

“Vanaf kinds af aan ben ik al aan
het verzamelen. Ik was vier jaar en als
je vroeger op tijd in de kerk was kreeg
je een prent van de kapelaan. Deze
prenten ben ik toen gaan sparen. Toen
waren er nog geen foto’s, maar op het
moment dat ze er waren, ben ik die
ook gaan verzamelen.”
Lei heeft meerdere keren een
paus ontmoet. Een memorabel
moment was de ontmoeting met paus
Johannes Paulus II. “We waren met
een busreis in Rome en toen hadden
we even de tijd om het Vaticaan in
te gaan. Ik haalde een envelop uit
mijn jas, maar de deken die onze
groep begeleidde schrok. Hij dacht
dat het een bombrief was. Ik liet
zien dat het foto’s waren van mijn
Pausenmuseum.” Lei ging op audiëntie en had een gesprek met de paus.
“De paus zei: ‘ga zo door mijn zoon’,
dit deed me veel.”
Lei is veel bezig met het aanvullen van zijn collectie. Hij vertelt: “Toen
mijn vrouw en ik voor het eerst in
Rome waren, zijn we alle winkels
afgegaan. Ze hebben daar mooie foto’s
van de paus. Ik raakte aan de praat
met een verkoper, die sprak natuurlijk
geen Hollands. Gelukkig spreek ik een
beetje Spaans, want ik was in Spanje
op vakantie geweest. Ik zei tegen die

verkoper dat ik een Pausenmuseum
heb. Toen ik de spullen bij elkaar
had gezocht, zei de verkoper dat ik
ze gratis mocht hebben, ik wilde wel
betalen, maar dit hoefde niet.”

Ik wilde wel betalen,
maar dit hoefde niet
“Nu nog ben ik mijn collectie
aan het uitbreiden.” De verzameling
van Lei is goed geordend, voor elke
paus heeft hij een eigen map. In deze
mappen bewaart hij prenten van de
desbetreffende paus. Er wordt met
zorg omgegaan met zijn verzamelobjecten: “De verzameling betekent veel
voor mij. Wat ik wel jammer vindt, is
dat ik te weinig ruimte heb om alles
op te hangen.”
In het verleden kwamen er veel
bezoekers af op de verzameling van
Lei. “Wel 400 of 500 bezoekers per
jaar. Maar ik blijf liever bij mijn vrouw,
zij staat op nummer een.” Hij wenst
liever geen grote drukte meer om
hem heen. Wel komt er een foto van
paus Johannes Paules II uit zijn collectie in de Lambertuskerk te hangen
wanneer paus Johannes Paules II
heilig wordt verklaard. “Dan weten
de mensen ook welke paus er heilig
wordt verklaard.”

Extra water in
Broekhuizerweerd
Het warme weer speelt niet alleen mensen parten. Ook op dieren
heeft de hitte invloed. Daarom heeft Staatsbosbeheer dinsdagmorgen
extra water gepompt in de kleiputten van de Broekhuizerweerd.
De kleiputten van de
Broekhuizerweerd, tussen Lottum
en Broekhuizen, zijn ontstaan nadat
er tijdens het hoog water in 1993
en 1995 zand werd afgegraven voor
noodkades. In de ondiepe kuilen die
toen gevormd werden, ontwikkelde
zich een natuurgebied met water
en onder meer vissen. “Door het
aanhoudende warme weer warmt

het water zodanig op waardoor
zuurstofgebrek ontstaat dat fataal is
voor de vissen”, legt Jan van de Ligt
van Staatsbosbeheer uit. “Een aantal
jaren geleden leidde dit tot vissterfte.
Dat is nu nog niet gebeurd en omdat
te voorkomen houden we het water
voortdurend in de gaten. Daarom is
nu besloten water in de plassen bij te
pompen.”

sAle!

Stichting Speeltuin Roeffen Mart is op zoek naar adoptieouders voor
de toestellen in de speeltuin. De adoptieouders kunnen organisaties en
bedrijven zijn die zich betrokken voelen bij de speeltuin en haar functie
voor de kinderen en ouders in de regio.
De adoptie wordt kenbaar gemaakt door middel van een maquette op het toestel en een
vermelding op onze website. Door de adoptie is het onderhoud van het toestel voor de komende jaren gewaarborgd en helpt de adoptieouder
de speeltuin om het speelplezier ook voor de toekomst veilig te stellen. Want wie heeft er nou niet zelf in deze unieke speeltuin gespeeld!?

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl of bel Hans Hendrikx via 06-50665719

Alle zomermode voor haar en hem
2e Artikel voor €1,of bij 1 stuk 25% korting
Alle zomerschoenen tot 50% korting!

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

25
07

thema 09

VAKANTIE
HALLO en hoije wah
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?

HALLO in Costa Rica
Wat neem je mee in je koffer wanneer je met vakantie gaat?
Reservekleding uiteraard, zonnebrand misschien en wat spelletjes
voor onderweg. En de HALLO natuurlijk. Dat deden ook Maurice
Hendrix en Cindy van de Goor uit Lottum. Zij waren op vakantie in
Costa Rica.

Karel en Guusje Theeuwen uit
Sevenum genieten van de zon terwijl
ze wachten op de trein van half tien.
Vandaag zijn zij op weg naar hun dochter Anniek, die in Amsterdam werkt,
getrouwd is en drie kinderen heeft. Het
echtpaar brengt geregeld een bezoek
aan hun dochter en haar gezin. “Maar
gelukkig komen ze ook vaak naar
Sevenum”, zegt Karel.

Het liefst reist het stel per trein.
Niet alleen omdat dit volgens hen het
veiligst is, maar ook omdat ze tijdens
de treinreis de tijd kunnen nemen voor
een goed boek. En ze maken gebruik
van hun kortingskaart.
Voor vandaag staat er een speciaal
uitje op de planning: een bezoek aan
de tentoonstelling over tsaar Peter de
Grote in het Amsterdamse museum de

Hermitage. Deze tentoonstelling wilde
Karel al sinds de opening in maart
bezoeken. En omdat ze nu vakantie
hebben, kon een bezoekje worden
ingepland. “Ook de twee oudste kleinkinderen gaan mee, die hebben veel
belangstelling voor geschiedenis en de
wereld.” Vanavond reist het stel weer
terug naar Sevenum, waar ze hopen
snel een bezoekje terug te krijgen.

EHBO op vakantie
Er komt veel kijken bij het inpakken van de vakantiekoffer. Wat moet er allemaal mee? De reiziger moet goed
voorbereid op vakantie gaan, een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Hier een aantal tips van apothekers
over EHBO-kitjes, de Schengenverklaring, medicatiepaspoort, zonnebrandcrème, pijnstillers, uitdroging én
vaccinaties. Ook geeft GGD Noord-Limburg advies.
Linda Jonker, apotheker bij
Apotheek Maasdorpen in Meerlo:
“Een EHBO-kit is altijd handig als het
gaat om verwondingen. Voor milde pijn
kan paracetamol gebruikt worden.”
Voor zwaardere pijnstillers gelden
internationaal echter wel een aantal
regels. “Voor sterkere pijnstillers zoals
morfine en medicijnen voor ADHD, die
onder de Opiumwet vallen, moet je
een zogenaamde Schengenverklaring
hebben wanneer je deze medicijnen
meeneemt op vakantie.” Vraag deze
verklaring op tijd aan, het document
wordt na de aanvraag binnen maximaal vier weken thuisgestuurd.
“Voor medicijnen die je meeneemt en
die niet onder deze verklaring vallen, is
het handig om een medicatiepaspoort
aan te vragen”, aldus Jonker. Daarnaast
is haar advies voor gezinnen met jonge
kinderen: “Smeer voldoende zonnebrandcrème”, maar dit geldt ook voor
volwassenen.
Volgens apotheker Bas Rijs
van Apotheek Horst zijn pijnstillers
onmisbaar. “Het is vervelend om in
een vreemd land waar een vreemde

taal gesproken wordt een pijnstiller te
moeten vragen. Een pijnstiller is handig
om te hebben. Eigenlijk moet je die
standaard in huis hebben.” Rijs heeft
nog een belangrijke tip: “Als je op
vakantie gaat naar een ver land, kun je
diarree krijgen. Ik adviseer alleen een
diarreeremmer als er voor langere tijd
geen wc in de buurt is. Een bijkomend
effect van diarree kan uitdroging zijn.
Een oplossing is een ORS-tablet. Deze
bevatten suikers en zouten waardoor de balans in het lichaam wordt
hersteld.”
Op vakantie kan er ook lichamelijk
letsel opgelopen worden. Jan van de
Linde, apotheker bij Medsen Apotheek
Sevenum, benadrukt het belang van
een EHBO-kit. “Het is belangrijk om
te weten hoe een verband aangelegd
moet worden”, aldus Van de Linde.
Voor een vakantie in de tropen raadt
hij aan: “Minimaal twee weken voordat
je op reis gaat, moet je je laten vaccineren. Ook is het handig om een setje
spuiten en naalden mee te nemen.
Als je in de tropen een injectie moet
krijgen, heb je schoon materiaal.”

Emmy Droog van GGD NoordLimburg zegt: “Pas op met kinderen op
vakantie. Kinderen vinden dieren leuk
en willen ze aaien, maar straathonden
en katten willen wel eens bijten. Als
een persoon zonder inenting tegen
hondsdolheid gebeten wordt door een
straathond of straatkat, moet hij binnen 24 uur gevaccineerd worden.”
Ze heeft ook een wijze raad voor
jongeren die op vakantie gaan: “Drink
voldoende water. Jongeren drinken
over het algemeen meer alcohol
op vakantie, hierdoor kunnen ze
uitgedroogd raken.” Ook een tatoeage
kun je beter niet laten zetten in het
buitenland: “Het ziet er misschien veilig uit, maar de naalden die gebruikt
worden, zijn mogelijk niet steriel.
Je loopt een risico op hepatitis B,
hepatitis C of hiv.”
Een algemeen advies van Droog
is: “Neem DEET mee op vakantie. Dit is
een middel dat insecten zoals muggen
maar ook teken op afstand houdt. En
doe de medicijnen in de handbagage,
koffers kunnen soms kwijt raken en je
handbagage heb je altijd bij je.”

HALLO op vakantie
Een beetje cultuur snuiven op vakantie hoort er natuurlijk bij.
Wie echter genoeg van het verleden heeft, kan zich uiteraard ook
richten op het heden. Zoals Joep Nefkens uit Horst. Hij leest de
HALLO bij de arena van het Zuid-Franse Nimes.

Nu ook bij ons:
• Zelfpluk € 2,50 per kilo
• Ambachtelijk schepijs
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl
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Bed and breakfasts in Horst aan de Maas

’Een 24/7 baan’

Overnachten in een oude boerderij, een pipowagen of een voormalige fabriek: in Horst aan de Maas vind je
B&B’s in alle soorten en maten. In HALLO Horst aan de Maas een zomerserie over een aantal van deze bed and
breakfasts. Deze week: De Lindehoeve in Grubbenvorst.

VAKANTIE
Maar in onder meer verbouwen en het
rondkrijgen van alle vergunningen gaat
veel tijd zitten”, vertelt Paul.
In 1918 kocht de opa van Paul het
in 1855 gebouwde pand. De Lindehoeve was voorheen een ontginningsboerderij en een herberg. Reizigers
konden er toen eten, overnachten en
paarden wisselen. De moeder van
Paul, Marietje Krombach, wilde er op
18-jarige leeftijd een hotel van maken.
“Dat is destijds niet gebeurd. Nu
hebben wij er een bed and breakfast
van gemaakt. Gelukkig heeft ze nog
veertien dagen mee mogen maken dat
we de eerste bezoekers ontvingen. Zo
heeft ze haar wens toch in vervulling
zien gaan.”

Zwaar? Dat woord
kent hij niet

Een nieuwe uitdaging. Dat was
een van de redenen waarom Paul en
José Rouwet op 1 april 2012 hun bed
and breakfast openden. Deze datum

is bewust gekozen, want dat was ook
de start van de Floriade in Venlo. “We
dachten: als we mee willen liften met
de voordelen van de Floriade, dan

moeten we het nú doen. Zodoende
zijn we toen opengegaan als bed and
breakfast. Het idee hadden we natuurlijk wel al langer, namelijk al in 2010.

Iedere dag zijn Paul en José bezig
met hun werk. “Het is een echte 24/7
baan”, zegt Paul. Zwaar? Dat woord
kent hij niet. “Ik heb er geen moment
spijt van gehad. Het is fijn werk en
je ontmoet dagelijks nieuwe mensen
uit alle windstreken. Af en toe denk

ik wel: ‘moet ik nu wéér die bedden
op maken?’ maar die gedachte is snel
weg. Ik doe het samen met mijn vrouw
met veel plezier. We hebben hiervoor
gekozen en dan moeten we er ook
helemaal voor gaan.”
Een bed and breakfast beginnen, is
geen origineel idee. In Nederland zijn er
genoeg. Het tweetal probeert zich met
een goede prijs-kwaliteitsverhouding te
onderscheiden van de rest. “Onze prijskwaliteitsverhouding is scherp. We zijn
er ons bewust van dat de mensen niet
veel willen besteden, daar passen wij
ons op aan. Ook houden we rekening
met de concurrentie. Dat is in tijden van
crisis extra belangrijk.”
Niet alleen op financieel gebied
onderscheiden zij zich. Iedere zondag
hebben ze een ‘voermansontbijt’. Dit
staat geheel in het teken van de Regio
van de Smaak. “We maken gebruik
van streekproducten. Wij leggen iedere
zondag de focus op het ontbijt.” Maar
volgens Paul is dat nog niet alles. “Ik
zeg altijd maar zo: Zuid-Limburg heeft
de bergen, Zeeland heeft de zee en de
Lindehoeve heeft de fietspaden en de
paarden.”
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CHILLEN BIJ HET
BOSCAFE
iedere dag vanaf 11.00 uur

Heb jij de inzendingen
van deze week al gezien?

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

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.

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.

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

www.boscafehetmaasdal.nl
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Wandelen in Horst aan de Maas

’t Ham: op zoek naar de bever
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 Landschapspad ’t Ham in Horst, een route die deels de
Groote Molenbeek volgt, door velden en bossen leidt en deze wandelaar zelfs een kleine verrassing bezorgde.

Om maar met een waarschuwing
te beginnen: er lopen koeien rond in
natuurgebied ’t Ham in Horst. Het zijn
rustige koeien, die je verder niet ziet,
maar ze laten wel duidelijke sporen
achter. De hele route is het opletten
geblazen dus voor koeienflaters. Omdat
’t Ham van oorsprong een drassig

gebied is, zijn ook muggen in tientallen aanwezig. Goed insmeren met een
anti-muggenstick dus en een lange
broek aan. Tot zover de waarschuwingen. Veel beter is om gewoonweg te
genieten van deze afwisselende route
van ongeveer vier kilometer. De wandeling start aan de Vrouwboomweg.

Ruzie tussen
de rozen 4/6
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 4.
Het was twee dagen voor de finale.
Het kwik was deze morgen om tien uur
al boven de dertig graden gekropen,
er stond geen zuchtje wind. Gebogen
over de witte en roze bloemen,
bekeek Henny enigszins bezorgd de
bruine plekken op de blaadjes. Het
frisgroen was veranderd in dof grijs,
de witte bloemblaadjes hadden bruine
randen gekregen. Een zweetdruppel
gleed over haar voorhoofd naar het
puntje van haar neus. Henny snufte
en veegde met een geïrriteerd gebaar
het zweet weg. Ze begreep er niets
van. Afgelopen weekend hadden de
bloemen er nog prachtig uitzien. Elke
avond, als de zon onder was gegaan,
had Henny ze water gegeven. Een
speciaal mengsel van groene zeep en
spiritus zorgde ervoor dat geen enkele
luis het had gewaagd zich op haar
rozen te nestelen. Met een beetje leedvermaak had Henny toegekeken hoe
Jeanne elke dag de jacht opende op het
ongedierte in haar tuin. En nu leek het
wel alsof ze genoeg hadden gekregen
van Jeannes bloemen en het tuinhekje
over waren gekropen naar het beloofde
land, haar tuin. Henny zuchtte en kwam
weer overeind. Het stof van haar gele
zomerjurk plakte tegen haar rug, haar
wangen brandden en ze had hoofdpijn.
Het tuinhekje piepte, schoenen knarsten over het kiezelpad. Haar kat Billie
maakte zich snel uit de voeten.

“Alles oké buurvrouw?”
Henny glimlachte flauwtjes, zich
intussen verbazend waarom Jeanne
er ondanks die aanhoudende hitte zo
onberispelijk uit bleef zien.
“Het lijkt erop dat jouw luizen mijn
rozen hebben ontdekt.”
“Ach, meen je dat nou?”
Bespeurde Henny daar nu een
beetje sarcasme? Jeanne bukte zich
naar de bloemen, Henny weerstond
met moeite de neiging om haar tussen
de doornen te duwen.
“Nu je het zegt, dat ziet er niet
al te best uit. Grappig nietwaar? Eerst
leek het erop dat jouw rozen er met de
eerste prijs vandoor zouden gaan, maar
nu ben ik daar niet meer zo zeker van.”
Henny vond het eerlijk gezegd
niet om te lachen. Zuur blikte ze naar
Jeannes voortuin. Inderdaad stond
die er prachtig bij. Het leek wel alsof
de bloemen en struiken net als hun
eigenaar nergens last van hadden. Het
leek wel alsof met name die rozen er
uitzagen alsof ze net geplant waren.
Henny tuurde wantrouwig over Jeannes
schouder naar al dat groen. Zou haar
buurvrouw nu echt…?
“Wat denk je Henny?”
“Sorry, wat bedoel je?”
“Wie gaat de jury zaterdag de
eerste prijs geven?”
Lees verder
in de HALLO van volgende week.

route is omringd door hoge bomen,
waardoor er van een uitzicht helaas
geen sprake is.
Wandelend door het bos passeer
je onderweg een kikkerpoel, bijna
helemaal verstopt onder een dikke laag
algen. De route is duidelijk aangegeven met paaltjes die naar de Hamweg
leiden en dan weer door het veld. De
neiging om op een bankje te gaan zitten en gewoon even van het uitzicht te
genieten is groot. Aan de overzijde van
de wei kan de wandelaar vervolgens uit
twee richtingen kiezen: langs de bosrand of langs de zandverstuiving. Via de
bosrand gaat het weer door de bossen
om dan via de Dijkerheideweg en de

Reulsweg op de Hamweg uit te komen.
Een breed karrespoor leidt naar een
volgend bruggetje. Het gras staat hier
hoog langs de Groote Molenbeek. De
beverdam die hier is gebouwd is echter
niet over het hoofd te zien. Een ware
waterval klettert omlaag en heel even
laat de bewoner zich zien, om daarna
met een klap van zijn staart weer onder
te duiken. Aan het einde van de route
is nogmaals te zien wat er gebeurt als
je Moeder Natuur haar gang laat gaan.
Een grote boom is op zijn kant gevallen
en door de tand des tijds helemaal uitgehold, het lijkt wel een kabouterschuilplek. De route eindigt daarmee zoals hij
begon: als een sprookje.

Deze morgen is om het zes uur nog
een beetje heiig, wat zorgt voor een
sprookjesachtige sfeer. Het eerste
deel van de route voert door een veld
naar een van de bruggetjes over de
Molenbeek. Het heeft al een tijdje niet
geregend, maar als er enkele buien
gevallen zijn, verandert het zandpad
al snel in een modderweg. Sommige
delen van de route zijn daarom voorzien van planken met daarop een ijzeren raster, zodat je niet door de modder
zakt. Een uitkijkpunt verderop in de

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
Het mooiste terras
aan de Maas
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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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Week van de smaak

Gratis locatie op
Floriade-terrein!
Volgende week weer genieten in:

Zwembad
de Berkel Horst
ZOMERROOSTER geldig van 29 juli t/m 11 augustus 2013
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Tijd
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
18.30-20.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
18.30-20.00 uur
10.00-17.00 uur
14.00-17.00 uur
11.00-15.00 uur

Bad
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden

Mocht u meer informatie willen hebben, kunt u altijd even bellen of kom gerust eens langs. Zwembad de Berkel
Kranestraat 14 5961 GZ Horst. Tel 077-4779725 of mail: Receptiezwembad@horstaandemaas.nl
Noteer alvast in uw agenda: 31 augustus van 11.00-18.00 uur Open Dag!

Op zaterdag 28 september start dit jaar
de landelijke Week van de Smaak. Voor
Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak
2013 vormt deze week het absolute
hoogtepunt van het jaar. Voor onze regio
vinden de activiteiten met name plaats
op het voormalige Floriadeterrein. De
verwachting is dat enkele tienduizenden
mensen dit evenement zullen bezoeken.
Wie wil er tenslotte niet op een ongedwongen wijze genieten van het veelzijdige thema smaak, in een schitterend
park en dat ook nog eens gratis!
Een heus smaak weekend!
In het weekend van zaterdag 28 en zondag
29 september presenteren Noord Limburgse
bedrijven en gemeenten, waaronder
gemeente Horst aan de Maas, zich aan de
inwoners van de Regio en de Duitse buren.
Het evenement vindt plaats in Villa Flora,
de Innovatoren, in en om de voormalige
paviljoens op het Floriadeterrein en op de
theaterheuvel. Hoe het programma er uit
gaat zien, dat is nu nog slechts thematisch
op hoofdlijnen bekend. Presentaties door
enthousiaste bedrijven en regiogemeenten
maken dat het evenement het veelzijdige
smaakfeest wordt dat we voor ogen hebben.
Door bundeling van onze regio en onze
krachten kunnen we op dit prachtige terrein
laten zien waarom Regio Venlo Hoofdstad
van de Smaak 2013 is!
Volop kansen voor business to business
De week aansluitend aan het smaakweekend [van maandag 30 september t/m zondag
6 oktober] staat met name in het teken van
business-to-business initiatieven. Bedrijven
en maatschappelijke organisaties zijn van
harte uitgenodigd om hiervoor contact met
ons op te nemen. Vanzelfsprekend dat de bto-b initiatieven smaak of voedsel als thema
hebben. Nu al is bekend dat het popuprestaurant een aantal dagen neerstrijkt op het
terrein, een prachtige kans om bijvoorbeeld
een symposium in culinaire sferen af te
ronden.
De bal ligt bij u! Grijp uw kans!
Om u vast een beetje op weg te helpen:
Smaak is natuurlijk veel meer dan culinair

proeven en genieten, al is dat waarschijnlijk
wel de meest voor de hand liggende vorm
van smaak die we kennen. Het is natuurlijk
ook nadenken over smaak door al de opleidingen in Noord Limburg, het telen van
smaak [onze tuinders], het presenteren van
authentieke Noord-Limburgse producten
door streekproducenten, het veilen van
producten, smakelijke kunst en cultuur etc.
Kortom, als u als streekproducent,
restauranteigenaar, tuinder, onderwijsinstelling, kookclub of regiogemeente de
kans wilt aangrijpen gratis in contact te
komen met een groot aantal inwoners
van Noord Limburg en inwoners van
Niederrhein, dan wordt dit uw evenement!
Gratis ‘onderdak’
Bedrijven die willen deelnemen aan de
Week van de Smaak wordt gratis ruimte
aangeboden. Iedereen die wil kan zich
presenteren en mag een locatie gebruiken op het Floriade terrein en waar nodig
elektriciteit. Dat kan onder dak zijn, maar
als dat voor deelname beter is natuurlijk
ook midden tussen het groen of aan het
water. Hoe eerder deelnemers zich bij ons
melden, hoe beter we een mooie parkindeling kunnen maken.
Theaterheuvel schreeuwt om
artistiek talent!
Noord Limburg kent misschien wel de
meeste amateurmuzikanten en artiesten
van Nederland. Wat zou het prachtig zijn
als op zaterdag 28 en zondag 29 september
het ene na het andere gezelschap uit Regio
Venlo het podium van de theaterheuvel
beklimt en we een dagvullend programma
kunnen aanbieden aan de vele duizenden
bezoekers. In principe zijn hierbij alle
orkesten, muziek-, [straat]theater- en dansgroepen uit onze regio van harte welkom.
Laat het ons weten als u mee wilt doen en
wij gaan kijken hoe we u kunnen inplannen.

Heeft u interesse?
Neem dan contact op met:
Vivienne Curvers 06-42529707
Stefan Raedts, 06-50607516
Email: info@regiovandesmaak.nl

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
Wouterstraat 7a
Griendtsveen
Helenaveenseweg 28
Apostelweg 20

Horst
Venrayseweg 30
Dr. van de Meerendonkstraat 2b
Kronenberg
Heuvelsestraat 14

Grubbenvorst
Roermonds Kwartier 4

Lottum
Horsterdijk 26

Hegelsom
Stationsstraat 151
Pastoor Debijestraat 64
Past. Debijestraat 57

Meerlo
Van Hatzfeldstraat 9
Melderslo
Eikelenbosserdijk 4

13
Evenementen aanmelden
voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2014 tot 1 september doorgeven
aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Bezoek eens
de markt

Meterik
Dr. Droesenweg ong.
Rector de Fauwestraat 26
Theresiastraat 18
Oude Peeldijk 19

Iedere dinsdagmorgen
van 09.00 tot 12.00 uur is er een
markt in het centrum van Horst.

Sevenum
Horsterweg 68
Horst aan de Maas
Bestemmingsplan
“Huisvesting arbeidsmigranten”, Horst aan de Maas
Mandaatverlening
Invorderingsambtenaar

In de zomermaanden, van
14 mei tot en met 17 september,
is deze markt van 09.00 tot
13.00 uur.

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

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

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

14
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GEPLUKT

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

Antoon Baltussen

Antoon Baltussen (56) opent op zijn pluche sloffen de deur. Naast zijn
beroep als automonteur is Antoon lid van de dorpsraad in Griendtsveen en
beoefent hij vele hobby’s. Tussen de bedrijven door vindt hij tijd om uit te
wijden over zijn leven. Antoon wordt deze week geplukt.

Koken met

Randy

boeien mij niet”, zegt hij. De 56-jarige
Antoon werkt al dertig jaar in een familiebedrijf in Someren. Wonend op de
grens tussen Brabant en Limburg, lacht
hij als hij zegt dat wat werk betreft, hij
kiest voor Brabant. Antoon is geboren
en getogen in Griendtsveen, net als zijn
ouders. De geschiedenis van de plaats
is verbonden met zijn leven en wordt
van generatie op generatie doorgegeven. Zijn 88-jarige moeder bewaart
veel over de geschiedenis van het dorp.
Samen met Antoon gaat zij archieven af om meer te weten te komen
over de geografie, maar ook over de
inwoners van Griendtsveen. Met name
de Peelwerkers vindt zij interessant. In
archieven zoekt zij naar de origine van
deze Peelwerkers, die kleur geven aan
het dorp.

De natuur regelt
zichzelf
Sinds tien jaar is Antoon lid van
de dorpsraad van Griendtsveen. Als
Antoon het voor het zeggen had, zou
hij de mensen graag meer willen laten
beleven van de Peel. “Bijvoorbeeld
door een treintje te laten lopen over
de dijken van de Peel of het bouwen
van een uitkijktoren”, legt Antoon uit.
Volgens hem willen mensen de natuur
steeds meer regelen en sturen. Er worden plannen gemaakt voor hoe deze
eruit zou moeten zien. “Maar zo werkt

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.

Visrisotto

het niet”, zegt Antoon. “De natuur
regelt zichzelf. We zouden deze meer
haar eigen gang moeten laten gaan.”

De televisie mag je
meenemen
Hij is bang dat dorpen als
Griendtsveen en Helenaveen leeg
zullen stromen wanneer er teveel aan
het landschap wordt gekunsteld. De
bewoners komen dan volgens Antoon
op een soort eiland te wonen en dat
bevordert het leefplezier niet, denkt
hij. Antoon ziet dat het in een dorp als
Griendtsveen, met zo’n 550 inwoners, moeilijk is om verenigingen en
besturen te handhaven. De dorpsraad,
met maar drie leden, is hier een voorbeeld van. Daarom maakt Antoon zich
sterk om kleine verenigingen samen
te voegen, zodat zij kunnen blijven
bestaan.
Antoon heeft een paard en twee
pony’s, die goed verzorgd moeten
worden. Met name omdat de dieren
in de Peel hoog moeten kunnen staan.
Daarnaast spaart hij oude petroleumlampen, het liefst afkomstig uit de
scheepvaart of van de spoorwegen.
Ook knapt hij oude tractors en fietsen
op. Het liefst is Antoon buiten. “De
televisie mag je meenemen”, lacht hij.
“Al zou ik drie maanden thuis komen
te zitten, ik zou me niet vervelen. Er is
hier altijd wel wat te doen.”

Benodigdheden:
· 400 gram zalmfilet

DINGEN

ONZE AANBIE

· 500 gram risottorijst

EEK

VOOR DEZE W

· 1 venkel
· Olijfolie
· 100 gram mosselen
· 100 gram Hollandse garnalen

Alle soorten barbecue worst 100 gram € 0,85

· 1 sjalot
· 1 liter visfond

Bereiding:
• Verhit een scheutje olijfolie in de
pan;
• fruit het sjalotje en de venkel
ongeveer 2 minuten aan;
• voeg de risottorijst toe en fruit
deze ook ongeveer 1 minuut aan;
• blus nu het geheel af met de
visfond. Voeg deze beetje bij
beetje toe tot dat de rijst bijna
gaar is;
• voeg nu alle vissoorten toe en
laat dit geheel nog 5 minuten
opstaan tot dat de vis gaar is.

Eet u smakelijk!

Antoon en zijn vrouw Ria hebben
geen kinderen, maar Antoon geeft aan
dat hij door zijn drukke leven en allerlei
hobby’s, dit niet ziet als een gemis. Zijn
vakantie, die twee weken duurde, is
net voorbij. “Tijdens de vakantie gaan

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

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

www.ikzoekeencontainer.nl
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Horsterdijk 3 Lottum

Wat te denken van een woonhuis van 860 m3, 5 royale slaapkamers,
een souterrain voor hobby en of beroep? Of gewoon genieten in de stijlvol
aangelegde tuin (perceel 830 m2) met goeie privacy!

Vraagprijs
€ 398.000.-

Oplossing vorige week:
3

5
4

8

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

4
1

7

Gemarineerde varkenslapjes 100 gram € 1,25

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

3

5

5 halen = 4 betalen

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

4
2

Shaslick

tel. (077) 320 97 00

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.

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

we er samen op uit en nemen onze
fietsen mee. Het liefst gaan we naar
Friesland, waar we vorige week 160
kilometer fietsten.” Voorwaarde voor
een vakantie is dat zij naar het platteland gaan: “Steden als Amsterdam

COOL WONEN
BIJ DEZE
ZOMERSE
TEMPERATUREN…
MOGELIJK IETS
VOOR U…
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

opinie 15
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Bespreking Poll week 28

Ik draag zorg voor het groenonderhoud in mijn buurt
Zelf de groenstrook onderhouden in de buurt? Maar liefst 69 procent van de
stemmers op de poll van week 28 ziet dat absoluut niet zitten. In een aantal
dorpen in de gemeente verzorgen inwoners zelf de groene elementen in hun
dorpen al. Denk aan Swolgen en Kronenberg waar een greenteam actief is.
Gemeente Horst aan de Maas gaat de komende tijd overbodige hagen verwijderen. Inwoners die de hagen toch willen behouden voor hun buurt, kunnen

deze zelf gaan onderhouden. De gemeente geeft hier echter geen vergoeding
voor. Een belachelijke vorm van bezuiniging van de gemeente? Moet de buurt
nu opdraaien voor groenonderhoud? Als het aan de merendeel van de stemmers ligt in elk geval niet. De rest, 31 procent, vindt dat we best met z’n allen
er voor kunnen zorgen dat de struiken en hagen rondom speeltuintjes of de
kerk er mooi bij blijven liggen.

Afstand

Ik geniet van de hitte
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Temperaturen boven de dertig graden zijn deze dagen geen uitzondering.
Het is zomer in Horst aan de Maas en hoe! Met z’n allen zuchten we onder
de hete zon en vermijden die het liefst. Vooral ouderen en mensen met een
zwakke gezondheid hebben last van het warme weer en moeten deze dagen
extra voorzichtig zijn. Genoeg water drinken en zo weinig mogelijk inspanning is
het devies.

Of kan het u niet warm genoeg zijn? Vindt u het heerlijk om de hele dag op
het strand in de zon te liggen, met af en toe een duik in het verfrissende water?
Mensen die klagen over het weer zijn maar zeurders. Het is ook nooit goed voor
ons Nederlanders. Simon Carmiggelt zei het al: het boeiende van ons klimaat
vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren.
Ik geniet van de hitte. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29) > Korte broek op het werk kan best > eens 56% oneens 44%

HALLO komt naar
je toe deze zomer!

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E
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Blitterswijck

zomertoer ‘13

U koopt uw
cadeau toch ook in de

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 Tienray

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Maandag 29 juli
America

14.00 – 16.00 uur • Speeltuin Pastoor Maessenstraat

14.00 – 16.00 uur
Plein bij de kerk
Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

Donderdag 1 augustus
Grubbenvorst
14.00 – 16.00 uur
Grasveld Kloosterstraat,
bij standbeeld Melkende non
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!

www.biancasknipshop.nl

Kusters

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

Mijn zomervakantie zit erop
en ook tijdens mijn verblijf van
drie weken in Frankrijk bleek dat
je als journalist nooit helemaal
los van je werk komt.
Mijn vriendin en ik houden
van kamperen en het liefst in
een gebied waar de omgeving
mooi is, het eten lekker, de wijn
goed en de temperaturen aangenaam. Ons reisdoel was het
gebied rond Clermont-Ferrand,
gelegen op de grens van
Midden- en Zuid-Frankrijk. Mijn
vriendin had een paar campings
geselecteerd: niet te groot,
zwembad, schaduw en goed
sanitair. Vooral het laatste
criterium was even afwachten,
maar de recensies bleken juist.
Op zondagochtend om 4.00
uur vertrokken we. Een reis van
minimaal 800 kilometer, die we
het liefst in één dag wilden
rijden. Nog even gesteggeld om
wel of niet via de rondweg van
Parijs te rijden, waar we
uiteindelijk met een grote boog
omheen gingen. Met de nodige
pauzes waren we 12 uur later op
de camping, waar we samen een
dag van te voren onze voorkeur
over hadden uitgesproken. Wij
hadden 135 kilometer verder
gereden en zaten in Vorey sur
Larzon, een dorpje in de
Auvergne op zo’n 500 meter
hoogte. We hadden niets
geboekt, maar de vriendelijke
eigenaresse wees ons naar een
plek waar we zeker drie weken
konden blijven.
De volgende middag
kwamen nieuwe campinggasten
tegenover ons staan. Het waren
Nederlanders en na een korte
voorstelronde bleek dat Hans en
Irene, samen met hun twee
zonen ook uit Horst aan de Maas
komen. Tenminste, zij heeft haar
roots in Meerlo. Na de geboorte
van hun tweede zoon Marijn,
zo’n vijf jaar geleden, ontvingen
ze een felicitatiekaartje van
René Poels. Geen onbekende in
Meerlo en omstreken en ook bij
HALLO een verdienstelijk
meedenker. “Nu nog een Floris”,
had hij op het kaartje geschreven. Het bleek een knipoog naar
de inmiddels volwassen zonen
van René en José: Floris, Marijn
en Simon.
En zo neem je ruim 900
kilometer verder toch niet
helemaal afstand van je werk.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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winkel&bedrijf
nieuws

Novy wordt Tante Cien

Starters in de regio
Basic Mechatronics
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon

Basic Mechatronics
Bart Truijen
Grubbenvorsterweg 34d
Lottum
06 48 97 34 79

Activiteiten
Basic Mechatronics is specialist op het gebied van mechatronica en hét adres voor het
ontwikkelen, produceren en
onderhouden van besturingssystemen. Het complete proces
wordt daarbij meegenomen: van
het specificeren, ontwerpen,
berekenen en construeren van
technische en innovatieve
oplossingen tot het realiseren,
aansluiten en testen van het
eindproduct. Dit eindproduct
varieert van regencomputers tot
potmachines, van klimaatbesturing tot transportbanden en van
afvalverwerkingsinstallaties tot
bestuurbare poorten. Basic
Mechatronics verzorgt tevens het
onderhoud en staat stand-by voor
het verhelpen van storingen. Ook
energieopwekking en duurzame
energie - waaronder het leveren
en installeren van zonnepanelen
- behoren tot de mogelijkheden.
Doelgroep
De doelgroep is erg breed,
maar bestaat voornamelijk uit
zakelijke klanten in de bouwwereld en de agrarische sector. Zo
heeft een kweker een besturingskast voor een regeninstallatiecomputer, een landbouwbedrijf heeft bijvoorbeeld
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De verbouwing bij Novy in Grubbenvorst is nog bezig, maar toch zijn Francien Relouw (50) en Hans Winter (56)
nu al blij met de winkel. “De schappen zijn nog niet helemaal gevuld, maar dat komt nog.”

E-mail
Website
Sector
Start

info@basicmechatronics.nl
basicmechatronics.nl
Agrarisch en bouw
December 2011

transportbanden en een poortenbouwer moet zijn poorten aangesloten en bestuurd hebben.
Kortom; alle bedrijven die
machines en besturing (nodig)
hebben. Het bedrijf is voornamelijk werkzaam in een straal van
circa honderd kilometer rondom
Lottum. Opdrachten op andere
locaties zijn, op aanvraag,
eventueel ook mogelijk.
Onderscheidend vermogen
Basic Mechatronics gaat niet
voor het snelle geld en verkoopt
geen producten waaraan de
klant feitelijk niets heeft. Basic
Mechatronics daarentegen gaat
terug naar de basis, denkt mee
met de klant, geeft gedegen
advies en maakt een kwalitatief
goed aanbod voor een zo gunstig
mogelijke prijs. Op die manier
werkt Basic Mechatronics aan
stabiele en langdurige klantrelaties, die gebaseerd zijn op
eerlijkheid en vertrouwen.
Combineer dit met een hoge
mate van flexibiliteit, een goede
bereikbaarheid en een snelle
service, en Basic Mechatronics
vormt de perfecte partner voor
het uitwerken en realiseren van
technische en innovatieve
oplossingen.

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

Te huur aangeboden:
1.000 tot 2.500 m2

opslag/
productieruimte
Loodsen zijn elektronisch beveiligd en voorzien van
laad/los docks. (Mogelijk ook koelcelruimte beschikbaar)
Locatie: Venrayseweg 143 Horst
Voor meer informatie bel 077 397 70 71
of mail naar info@cuppenlogistics.nl

In 2010 kregen Hans en Francien
het idee voor een Novy te openen in
Grubbenvorst. Nu drie jaar verder zijn
ze aan het verbouwen. Hans: “Er was
eigenlijk niets in Grubbenvorst. Toen
we in Zeeland op vakantie waren,
zagen we een mooie winkel.” Het stel
werd nieuwsgierig en besloot dat
Grubbenvorst een eenzelfde winkel
nodig had. Een vriend tipte hen toen in
2010. Hans: “Hij zei: ‘ nu moeten jullie
hier beginnen er komt een nieuwe Jan
Linders en een nieuwe infrastructuur’,
dit klonk goed.”
“In het begin ging het goed met
onze winkel. Later werd dit toch
minder, mede omdat de plannen van
Jan Linders anders liepen, er zat geen
schot in de zaak.” Het toekomstperspectief ziet er beter uit. Hans en
Francien: “Nu is het aanbod van de
supermarkt redelijk klein, dankzij de

Autobedrijf

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

Win een ﬁets
t.w.v.

€ 2000,-!
Ga naar
www.misterkools.nl

uitbreiding zal het assortiment bij de
winkel groeien. De supermarkt zal
eind 2013 af zijn en dan is ook het
plein voor onze winkel op de schop
geweest. Daarom zijn wij nu ook al
begonnen met verbouwen, zodat alle
puzzelstukjes tegen het einde van het
jaar op de plaats vallen. We verwachten wel dat de werkzaamheden op het
plein onze winkel minder toegankelijk
zullen maken, daarom kunnen de klanten dan via de achterdeur naar binnen.
Dit zijn dingen waar je rekening mee
moet houden, maar Grubbenvorst
komt er zeker mooi uit te zien, we
krijgen een gigantisch mooi dorp.”
Hans: “Ook gaan wij van naam
veranderen, van Novy naar Tante
Cien.” De herkomst van de naam is
een verhaal op zich. Hans: “We zitten
hier in het verenigingsleven en daardoor hebben we een goede vrienden-

kring. Deze mensen komen dan ook in
onze winkel en voor de kinderen zijn
we een soort oom en tante geworden.
Ome Hans en Tante Cien.” Francien:
“We hebben nog gedacht aan Hans en
Francien, maar dit is niet zo pakkend
als Tante Cien. De naam Tante Cien
past goed bij het specifieke karakter
van Grubbenvorst.”
“Na 2,5 jaar komen wij los te
staan van Novy zelf, maar we zijn nog
wel partner. Hierdoor kunnen wij ons
assortiment afstellen op de behoefte
van de inwoners van Grubbenvorst”,
aldus Hans. Francien: “We gaan vooral
artikelen voor dagelijks gebruik
verkopen en we kunnen het ook meer
naar onze smaak en gevoel inrichten
natuurlijk.” Hans vult aan: “Ook gaan
we pasfoto’s maken. Ik ben fotograaf
geweest, dus dat is erg leuk dat ik nu
weer foto’s kan maken.”

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

Dagelijks vers
Italiaans schepijs
Broekhuizen aan de Maas
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15 VRAGEN aan Iris Lenssen

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

Iris Lenssen
12 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik een leuke vriend en een
mooi huis met een tuin te hebben. Ook
hoop ik op een superleuke baan waar

ik veel plezier aan heb, ik weet alleen
nog totaal niet wat voor baan dat dan
zou zijn.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dan had ik het derde trimester,
inclusief de toestweek, van het
schooljaar opnieuw gedaan en beter
geleerd. Ik heb tijdens het derde

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Elektro installat ie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- & Hormonale Balans
Vruchtbaarheid/IVF, Overgang
Migraine, Sportblessures, RSI

Rob Coumans

ook Ondersteuning bij
Roken en Afvallen

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

trimester veel onvoldoendes gehaald,
alles was namelijk veel moeilijker dan
tijdens de andere trimesters. Gelukkig
heb ik nog wel genoeg punten om
naar de havo over te gaan.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat zijn er eigenlijk meerderen: een
paar meisjes uit mijn klas, gewoon
nieuwe vrienden en vriendinnen die ik
tijdens het nieuwe schooljaar heb leren
kennen. Twee of drie van mijn
vriendinnen gaan naar het andere
niveau, maar ik hoop dat ik ze wel nog
gewoon blijf zien.
Je laatst ontvangen app’je/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Van Aimée van der Hulst. We hadden
vanmiddag samen afgesproken en ze
stuurde een app’je dat ze het leuk
vond. Ik had haar foto’s terug gestuurd
met daarbij het berichtje dat ik het ook
heel leuk en gezellig vond.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het erg handig, omdat je er
iedereen mee kan bereiken. Je kunt
met elkaar foto’s delen en zo. Alleen
maken sommige mensen misbruik van
sociale media, gelukkig gebeurt dat
niet binnen mijn eigen vriendinnen.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Dan zou ik graag een Fiat 500 willen,
een witte met een roodkleurig dak.
Gewoon omdat ik dat een superleuk
autootje vind. Ik hoop dat als ik
zestien en een half ben ik al mag

gaan lessen en dan snel genoeg op
examen mag.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik een mooi huis laten bouwen
op Ibiza en daar gaan wonen. Een paar
keer in het jaar zou ik dan grote
feesten geven met allemaal vrienden
en vriendinnen. Een ander deel gaat
dan naar een goed doel, ik denk dat ik
het dan schenk aan het kankerfonds of
zo. Omdat ik vind dat er genoeg geld
moet zijn om mee te experimenteren,
zodat minder mensen eraan sterven.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik ga binnenkort met een paar
vriendinnen bessen plukken in
Sevenum. Dat is een paar keer in de
week, maar dat begint volgende week
pas. Ik heb dat nog nooit eerder
gedaan, wel heb ik al een keer bij de
prei gewerkt.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is een zelfgemaakte tomatensoep,
met allemaal groenten erin. Volgens
mij heeft ze niet echt een geheim
recept, maar ik vind die soep altijd
heel lekker. Ze maakt het één keer in
de paar weken, gewoon een keer
tussendoor.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is denk ik mijn verjaardag, omdat
er dan altijd veel familie of vriendinnen
komen. Dat is altijd heel gezellig met
z’n allen. Maar als ik meerdere dagen
zou mogen kiezen dan zou denk ik
voor de zomer- of skivakantie kiezen.
Ik ben deze zomer al twee weken naar
Italië op vakantie geweest.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Meestal ga ik in de zomer en in de
winter een keer samen met mijn zus
en een van mijn ouders winkelen. Dan
gaan we echt voor de zomer- of voor
de wintergarderobe. In de winter zijn
we naar Roermond geweest, daar
wilden we nu eigenlijk ook heen gaan,
maar we zijn al bij een andere winkel
geweest.
Je ideale verjaardagscadeau, wat
zou dat zijn?
Het zou superleuk zijn als ik een heel
groot feest mag houden, op een strand
in een warm land, in Ibiza of Curaçao
of zo. Met al mijn vrienden en familie
zou ik er dan een superleuk feest van
maken.
Zon of sneeuw?
Ik kies dan denk ik toch wel voor de
zomer. Thuis hebben we een zwembad
dus vaak komen vriendinnen langs om
lekker met z’n allen te zwemmen. Eén
keer in het jaar gaan we op skivakantie
en dan vind ik sneeuw ook wel leuk,
maar daarbuiten niet.
Druk of rustig?
Als iemand me niet echt goed kent
ben ik eigenlijk vooral rustig en stil. Als
je me beter kent dan ben ik meestal
wel wat drukker. Binnen mijn
vriendinnen bijvoorbeeld, ben ik wel
een van de drukste.
Stad of dorp?
Ik kies voor een dorp omdat dat wat
kleiner en gezelliger is. Je kent heel
veel mensen en dat maakt de sfeer ook
wel wat gezelliger. Ik denk dat ik altijd
in een dorp zou willen blijven wonen.

Mies
Column
Eerste zonnestralen
Heerlijk: de eerste, échte
zonnestralen en de eerste
tropische temperaturen, voor
zover dat tropisch kan zijn dan,
in ons koude kikkerlandje... Of
nou ja, heerlijk voor even. Veel
te enthousiast met m’n bol in
de zon en volledig gehuld in
mijn zomergarderobe zijn die
eerste, échte zonnestralen
stiekem toch nog wat
verraderlijk en, achteraf,
helemaal niet zo heerlijk maar
vooral heel erg pijnlijk.
Maar liefst twee uurtjes
genoot ik afgelopen weekend
van de zon. Gewoon éventjes
lekker het zonnetje mee pakken
als welkom naar mijn vakantie.
Nog lang ben ik herinnerd aan
deze zonuren, helaas niet op
een positieve manier.
Roodgloeiend en plakkerig van
de after sun lag ik ’s nachts als
een houten plank in bed.
Woelen ging niet: iedere
beweging die ik maakte,
resulteerde in intense pijn aan
mijn huid. Vre-se-lijk verbrand
was ik. Als een witte melkfles
transformeerde ik naar een
kreeft die zijn ’witte T-shirt’ nog
aan heeft. Naast dat het
ontzettend veel pijn doet, ziet
zo’n ’wit T-shirt’ er in zo’n rood
verbrande huid natuurlijk ook
niet echt uit... Lekker dan, heb
ik weer: ben ik eindelijk aan
mijn zuurverdiende vakantie
toe, mag ik de eerst komende
week de zon niet meer in en
moet ik zowat coltruien dragen,
wil ik mijn huid nog een beetje
kunnen beschermen. Wacht nog
maar even een weekje met
doorbreken mevrouw de zon, ik
vind 20 graden met een klein
wolkje nu wel even genoeg. Na
een week is ze weer welkom en
kan ik, hopelijk zonder zorgen
maar evengoed met mate, weer
van de zon genieten.
O ja, en als ik dan na een
week eindelijk de zon weer in
mag, loop ik, lekker sexy, met
mijn ’witte T-shirt’ nog aan
onder mijn bikini over het strand
met mijn fles factor 50 te
zwaaien. Ja hoor, lekker
charmant weer….
Mies
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Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Natuurwandelvierdaagse
IVN De Maasdorpen organiseert in 2013 voor de vierde keer een Natuurwandelvierdaagse. Dit jaar vinden de
avondwandelingen plaats op 5,6,7 en 8 augustus. De aanvangstijd van de wandelingen is 18.30 uur. Elke wandeling
is anders, zo wordt er voor een gevarieerd aanbod gezorgd.

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

COMMERCIEEL /
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
(Fulltime) m/v

ASF Holland is een internationale organisatie, gevestigd in Helenaveen,
welke gespecialiseerd is in het verhandelen en verpakken van zachtfruit.
Voor het sorteren en verpakken van zachtfruit beschikt ASF Holland over
een volledig en modern ingericht pakstation, dat BRC gecertificeerd
is. Vanwege de recente uitbreiding van activiteiten en het snel
groeiende karakter van het bedrijf, zoeken we ondersteuning voor onze
commerciële afdeling.
Functieomschrijving
In de functie van commercieel administratief medewerker maak je
onderdeel uit van de commerciële afdeling. Je ondersteund de afdeling bij
het binnenhalen van verkooporders en draagt zorg aan de administratieve
afwikkeling hiervan. Ook na de verkoop onderhoud je contact met klanten
en transporteurs om te zorgen dat onze producten op tijd op hun plaats van
bestemming aankomen; hiervoor werk je nauw samen met onze productieen expeditieafdeling. Naast het ondersteunen van de commerciële afdeling
zorg je voor een accurate, administratieve vastlegging van o.a. voorraden,
nieuwe klanten en leveranciers, etc.
Functie-eisen
• Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding of functioneert
aantoonbaar op dit niveau;
• een goede beheersing van zowel de Duitse als de Engelse taal
is een must;
• een beheersing van de Poolse, Franse en/of Spaanse taal is een pre;
• je kunt werken met ERP systemen of bent bereid dit te leren;
• je bent initiatiefrijk, accuraat en resultaatgericht;
• je functioneert zowel zelfstandig als in teamverband;
• je bent commercieel en communicatief sterk;
• een flexibele instelling is voor deze functie een must.
Competenties
• Stressbestendig;
• klantgerichtheid;
• communicatief vaardig;
• proactief;
• lerend vermogen.
Arbeidsvoorwaarden
• Een passend salaris op basis van leeftijd en werkervaring;
• een contract voor bepaalde tijd met de intentie om te groeien naar een
contract voor onbepaalde tijd;
• een uitdagende functie, met volop mogelijkheden om jezelf te bewijzen
in onze groeiende organisatie;
• een prettige en informele werkomgeving.
Heb je interesse?
Stuur dan je cv en een korte motivatie naar Mari Hilgerdenaar.
E-mail: mari@asf-holland.nl

Op maandag 5 augustus wordt er
gewandeld door de nieuwe klimaatbuffer tussen Ooijen en Wanssum.
Vervolgens is er voor dinsdag 6 augustus een tocht georganiseerd door de
Mariapeel. Voor woensdag 7 augustus
staat een wandeling door ’t Ham op

het programma. De reeks wandelingen
wordt afgesloten met een wandeling
door het Schuitwater op donderdag
8 augustus.
Alle wandelingen worden begeleidt door natuurgidsen van IVN De
Maasdorpen en hebben een duur

van twee uur. Niet elke avond hoeft
meegelopen te worden, de deelnemers
kunnen zelf beslissen welke avonden
ze meelopen.
Voor meer informatie bel Peter
Hammer op 077 373 50 37 of Wim
Philipsen op 077 398 27 59.

Allemansmert

Harmoniefeesten in Horst
Het centrum van Horst staat in het weekend van 9 tot en met 11 augustus in het teken van de
Harmoniefeesten. Drie dagen langs worden er allerlei activiteiten georganiseerd.
Op vrijdag vindt vanaf 16.00 uur
de Allemansmert plaats. Een uitgebreide braderie met een honderdtal
kramen. Livemuziek is er deze avond
van onder meer Quintella, Take 9
en 10 Feet Up. Op zaterdagavond is
het Wihelminaplein het decor voor
een optreden van Christopher Green.

Daarna neem de rock-pop-formatie
Stunning Suzy het stokje over.
Op zondag is de inmiddels traditionele kindermarkt. Vanaf 09.00 uur zitten de kinderen klaar om hun spulletjes
aan de man te brengen. Aanstormend
jeugdige talent mag vanaf 10.00
uur laten zien wat zij in huis heeft

tijdens het Talentenpodium. Zij
worden daarbij beoordeeld door
een jury bestaande uit Maloes
Nogarede, Dirk Jeurissen en Piet van
Kempen. Om 14.00 uur worden de
Harmoniefeesten afgesloten met een
sixties middag met de bands Fishnet
Stocking en The Sparks.

Orgelconcert Lottum
In de kerk van Lottum vindt op zondag 28 juli een orgelconcert plaats. Dit concert wordt gehouden in het kader
van het Orgelfestival Limburg en start om 16.00 uur.
Het orgelfestival is een initiatief
van de Stichting Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg (SOL), waarbij
ook de Orgelkring Lottum is aangesloten. Het orgelconcert wordt verzorgd

door Aart Bergwerff. Hij is organist van
de Lutherse kerk in Den Haag en van de
Grote Kerk in Breda. Het thema van dit
concert is de sterfdag van Bach en heeft
daarom de titel Bach, Anfang und Ende

aller Musik. Behalve Bach zijn er ook
werken te horen van Händel, Bartholdy
en Rheinberger. De handelingen van
het concert zijn te volgen op een groot
scherm voor in de kerk.

Activiteiten kermis Melderslo
De kermiscommissie van de Melderslose dorpsraad organiseert activiteiten rondom de kermis in het dorp, die van
zaterdag 27 tot dinsdag 30 juli is. Zij verzorgen een mis op het kermisterrein, een braderie, een kinderrommelmarkt
en loterijen.
De openingsmis wordt zaterdag
27 juli om 17.30 uur gehouden
op de vloer van de botsauto’s.
Muziekvereniging Eendracht begeleidt
de mis. Wethouder Birgit op de Laak
en de misdienaars openen daarna de
kermis met een ritje in de botsauto’s.
Op maandag 30 juli organiseert de
dorpsraad een kermisbraderie en een
kinderrommelmarkt. Die eerste is op de

Vlasvenstraat van 15.00 tot 21.00 uur en
de rommelmarkt is op de St. Odastraat
van 15.00 tot 18.00 uur. Verder staan er
oude tractoren en oude bromfietsen van
bromfietsvereniging ’t Brummerke. Ook
staat er een promotieteam van Museum
De Locht die demonstraties van oude
ambachten, zoals wol spinnen, klompen
maken, beeldhouwen, Fries houtsnijden
en mandenvlechten. Uilenman Freek

Alaerds staat met zeven uilen op de
kermisbraderie. De schminkgroep Couler
vief schminkt kinderen gratis. De entree
en parkeren is gratis.
Op maandag is om 19.00 uur de
trekking van de kleurplatenwedstrijd.
Dinsdagavond volgt om 20.00 uur de
trekking van de kermisloterij. De loten
worden uitgedeeld als men kaartjes
voor attracties koopt.
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Lottum

Brood bakken voor
kinderen

Orgelconcert
Aart Bergwerff
zo 28 juli 16.00 – 18.00 uur
Organisatie:
Orgelkring Lottum
Locatie:
H. Gertrudiskerk

Ruilbeurs

zo 28 juli 10.00 – 12.00 uur
Locatie:
Peelmuseum

Grubbenvorst

Melderslo

Optreden coverband Groove
vr 26 juli 21.30 uur
Locatie:
café-zaal ‘t Paradijs

Horst

Zomermarkt
do 25 juli 10.00 - 18.00 uur
Locatie: centrum

Optreden Gazoline
zo 28 juli 21.30 uur
Locatie:
café-zaal ‘t Paradijs

Kermis

zo 28 juli 21.30 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

za 27 juli
Organisatie:
Stichting Rasgroep Windhonden
Locatie:
Dierencentrum Sevenum

Kindervakantiewerk
ma 29 juli t/m vr 2 augustus
Organisatie: Joepie

Tienray
Jeugdinstuif voetbal

ma 29 juli 14.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

za 27 t/m di 30 juli
Locatie: centrum

Windhonden CAC-show

Optreden 30Past7

Matinee en optreden Koyle

Roest Dancefestival

za 27 juli 15.00 - 02.00 uur
Locatie:
Kievitweg

zo 28 juli 13.00 uur
Locatie:
museum De Locht

Sevenum

vr 26 juli 19.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

Braderie en
kinderrommelmarkt

Openingsmis
za 27 juli 17.30 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: botsauto’s

ma 29 juli 15.00 – 21.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: Vlasvenstraat en
St. Odastraat

Optreden Rockgirl Remix
Borduurcafé
vr 26 juli 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Optreden coverband
7th Heaven

za 27 juli 21.30 uur
Locatie:
café-zaal ‘t Paradijs

ma 29 juli 21.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

Team Ultra Rocket

Optreden rockcoverband
Stunning Suzy

vr 26 juli
Locatie:
Blok10

za 27 juli 21.30 uur
Locatie:
café ‘t Tunneke

Buikschuiven en
optreden Force10
di 30 juli 14.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Museum De Locht

Brood
bakken
Zoals elke laatste zondag van de
maand wordt er ook op zondag 28
juli brood gebakken in de authentieke bakoven van museum De Locht
in Melderslo. Kinderen mogen de
bakker helpen.
Naast de vaste expositie biedt De
Locht een aantal wisselexposities: Van
baby tot bengel, over opgroeien in
grootmoeders tijd, Mijn beeld van
Beatrix, Van legende tot volksgebruik
en Altbier, met informatie over lokale
en regionale kleine bierbrouwers uit
de vorige eeuw en hun speciaalbieren.
Het museum is in de zomerperiode elke dag van 11.00 tot 17.00
uur geopend. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

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

Horst aan de Maas is één van de zeven gemeenten in Noord-Limburg
die meewerken aan het evenement Regio Venlo, hoofdstad van
de Smaak. In Horst aan de Maas vinden diverse activiteiten en
projecten plaats ter promotie van het evenement.

Deze week staat het KnopenLopen Kulinair centraal.

Voor deze derde editie heeft de organisatie de
samenwerking gezocht met smaakmakers, denk
aan telers en kwekers, en smaakbereiders, de
horeca. Dat levert volgens de stichting verrassende
gerechtjes op. Leuk om te vermelden is dat alle
smaakmakers afkomstig zijn uit Sevenum en
Kronenberg. De wandelaars kunnen onderweg
niet alleen genieten van smaakvolle verrassingen.
De wandelroute wordt namelijk op diverse plekken
opgeluisterd door optredens van onder meer een deel

van het Tegels Symphonie Orkest, een harpiste en een
trommelgezelschap.
Wie deze keer niet mee kan wandelen, moet even
geduld hebben tot 2015. Dan vindt de vierde editie
van KnopenLopen Kulinair plaats. Volgend jaar
staat er echter ook een leuke wandelactiviteit op
het programma, maar wat dat is, blijft volgens de
organisatie nog even een verrassing.
Heeft u ook een initiatief rondom het thema
Smaak en Voedsel?
Onder het motto ‘de Hoofdstad van de Smaak is wat
je er zelf van maakt’ worden bedrijven en instanties
uitgedaagd activiteiten aan te melden voor de
Smaakkalender 2013. Bijzondere initiatieven komen
eventueel in aanmerking voor een subsidie. Over de
mogelijkheden hiervan kunt u contact opnemen met
Leon Joris via l.joris@horstaandemaas.nl of bel
077 477 94 75 of meld u aan op
www.regiovandesmaak.nl

foto’s: Ruud Slaats

Een wandeling van twaalf kilometer door de omgeving
van Sevenum en Kronenberg, gecombineerd met
verrassende hapjes uit de streek: dat is in het kort
gezegd KnopenLopen Kulinair. Voor de derde maal
organiseert Stichting KnopenLopen deze culinaire
wandeltocht en met succes. Het animo is zo groot dat het
maximum aantal van 1.000 deelnemers al ruimschoots is
behaald. De wandeling start en eindigt in Kronenberg en
voert door de bossen en velden in de omgeving.

KNOPENLOPEN KULINAIR
zondag 1 september vanaf 10.00 uur
Café Ummenthun, Kronenberg
• Culinaire wandeling
• Smaakvolle verrassingen
• Diverse muzikale optredens

www.knopenlopen.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
T 0478 58 48 77

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost
Venlo

zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag

Heilige mis

19.15

zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

T

Ruilbeurs America
Het Peelmuseum organiseert aankomend weekend een ruilbeurs in
America. De deuren van museumgebouw de Kamphut zijn op zondag 28 juli
van 10.00 tot 12.00 uur geopend.
Op deze dag presenteren verschillende standhouders een brede collectie
van oude en jonge verzamelobjecten
zoals postzegels, munten, ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes
en balpennen. De ruilbeurs richt zich
op een breed publiek. Verzamelaars
die hun collectie willen uitbreiden of

aanvullen zijn welkom. Hetzelfde geldt
voor liefhebbers die graag de verschillende verzamelobjecten willen komen
bewonderen. Ook wordt de gelegenheid geboden om bij te praten met
collega-verzamelaars.
Voor meer informatie over deze
ochtend kijk op www.peelmuseum.nl

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

WINST DOOR VERLIES
Winst door verlies. Het klinkt een beetje raadselachtig,
maar dat is het niet. Kan je winst behalen door iets of
iemand te verliezen? Jezus Christus verloor Zijn leven.
Als je Jezus volgt, verandert verlies in winst.
Wilt u hierover meer weten?

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

manieren waarop honing gebruikt kan
worden. Ook kan men honing proeven
en beantwoorden imkers vragen.

Meterik

Verloskundige zorg

Brand, ongeval of misdrijf

’t Zoemhukske is geopend vanaf
14.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze middag wordt informatie gegeven over de

Melderslo

dinsdag

112

Bijenculinair wordt op zondag 4 augustus georganiseerd door de imkers
van praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst.

Meerlo

Kom dan op dinsdag 30 juli om 20.00 uur naar:
“DE SCHUILPLAATS” (voorheen de Vlies)
Gastendonkstraat 2, 5961 JX HORST

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

Bijenculinair Imkervereniging Horst

Kronenberg

Venray

Spoedgevallendienst
26 juli t/m 1 augustus
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

09.45

Grubbenvorst

Swolgen

Tandarts

Heilige mis

Griendtsveen

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

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

11.00

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
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

service 23

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

Dominee L.H. Oosten uit Driesum (Friesland) zal hierover
spreken. Iedereen is van harte welkom. Als u opgehaald wilt
worden, kan dat. U belt 06 - 57 73 18 47.
Tevens willen wij u uitnodigen voor de eerstvolgende koffiemiddag.
Deze vindt plaats op dinsdag 13 augustus, van drie uur tot half vijf.
Dan hoopt voor u te spreken, Dominee D.J. Budding uit Elspeet.

24

Elke dag hét lokale nieuws online
www.hallohorstaandemaas.nl

