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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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In het water van strandbad Kasteelse Bossen in Horst zijn zaterdagavond 3 augustus de
lichamen van de twee vermiste Polen gevonden. Het 18-jarige meisje en de 19-jarige jongen
werden sinds vrijdagavond 2 augustus 22.00 uur vermist. Nadat een groepje jongeren alarm
sloeg, werd er die avond om 22.45 uur een zoektocht gestart. De lichamen zijn inmiddels
geborgen en worden overgebracht naar Polen.

www.ahhorst.nl
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Getuigen meldden vrijdagavond
dat een 18-jarig meisje van Poolse
afkomst was gaan zwemmen en in
de problemen was gekomen. Een
19-jarige Poolse jongen is daarop het
water in gegaan om het meisje te helpen. Getuigen verklaarden dat beide
personen onder water zijn geraakt en
niet meer boven zijn gekomen.
Een gemeentewoordvoerder
vertelt: “Het groepje was met ongeveer negen personen. Nadat ze hun
vrienden kwijt waren geraakt, hebben
zij alarm geslagen bij het Parkhotel.
Ik weet niet of ze hun vrienden eerst
zelf hebben proberen te helpen. Het
kan zijn dat ze waren afgeschrikt, want
ze hebben het zien gebeuren. Na de
melding is alles heel snel gegaan. De
hulpdiensten zijn getraind en weten
precies hoe ze moeten handelen.”
De brandweer van Meerlo begon
met twee boten het water af te
zoeken. Een politiehelikopter heeft

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

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

Kindertehuis
Nativitas
in nood
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het water van bovenaf gecontroleerd
op warmtestraling. Ook zocht personeel van brandweer en politie aan de
waterkant. Nadat deze zoektocht geen
resultaat had opgeleverd, heeft een
duikteam van het brandweerkorps uit
Weert systematisch de bodem afgezocht. Op het moment dat een oppervlakteredder van brandweer Venlo
het water in ging en zich hiervoor
klaarmaakte, waaide er een lichtmast
om die op zijn hoofd terecht kwam.
De man is direct door het aanwezige
ambulancepersoneel verzorgd, waarna
hij zijn werkzaamheden weer kon
hervatten. Het duikteam zocht
op plaatsen waar getuigen de zwemmers voor het laatst gezien hebben.
Ook dit leverde geen resultaat. Tegen
03.00 uur zaterdagnacht besloot de
brandweer de zoektocht te staken.

Zoektocht met
sonarboten
In de loop van de ochtend op
zaterdag 3 augustus werd de zoektocht
hervat met hulp van een dregteam van
de Landelijke Eenheid van de politie.
Zij zocht zaterdagmiddag met speciale

sonarapparatuur naar de vermisten.
Toen ze iets in het water bespeurden, werden duikers van de politie
gewaarschuwd. Zij hebben de lichamen
zo’n vier meter achter de drijflijn uit
het water gehaald. De lichamen van
de twee werden zaterdag rond 19.00
uur gevonden. De stoffelijke overschotten werden geborgen, zo meldt de
politie. De officier van justitie heeft de
lichamen inmiddels vrijgegeven en zijn
overgedragen aan de familie.
Het strandbad was tijdens de
zoektocht geheel afgesloten. De
gemeente liet weten dat het strandbad vanaf zondagochtend weer
opengesteld werd. “We betreuren het
overlijden van de twee jongvolwassenen en ons medeleven gaat uit naar
hun familie, vrienden en werkgever.
Ook dank aan alle hulpverleners”, laat
ze weten. Ook burgemeester Kees van
Rooij leeft mee met de slachtoffers
en hun nabestaanden. Zondagavond
tijdens de wekelijkse Poolse kerkmis
in Meterik waren burgemeester Van
Rooij en een afvaardiging van de
Horster politie aanwezig om hun steun
te betuigen.
Lees verder op pagina 05
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Tv-journaal Focus naar
woensdag
Streekomroep Reindonk zendt haar televisiejournaal Focus na de vakantieperiode niet meer vanaf zondag,
maar vanaf woensdag uit. Dat maakte directeur Pieter Janssen bekend.
De eerste nieuwe uitzending van
het lokale televisiejournaal Focus wordt
vanaf woensdag 14 augustus uitgezonden. “Om een goede verwerking van
actualiteiten die in het weekeinde
hebben plaatsgevonden mee te kunnen
nemen in onze actualiteitenprogramma’s, is besloten om de uitzending op
woensdag te starten in plaats van
zondag”, zo geeft Janssen aan.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
en Swolgen
flyer
Maashotel Broekhuizen
flyer ’op de kaart’

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

In het actualiteitenprogramma
Focus is aandacht voor gebeurtenissen
in Horst aan de Maas, gemeentelijke
zaken, human interest en feel
good-nieuws.
Het programma wordt nu nog
tweewekelijks uitgezonden. “Vanaf
november gaan we wekelijks ons
actualiteitenprogramma op televisie
uitzenden. Hiervoor werken we met

een centrale redactie. Onze medewerkers zijn nu bezig met het proefdraaien
met deze nieuwe wijze van werken”,
aldus Janssen.
De uitzendtijden van het programma van Omroep Reindonk blijven
voorlopig ongewijzigd: “Zoals vanouds
zijn de uitzendingen dagelijks om
11.00, 19.30 en 20.30 uur te zien”,
besluit Janssen.

Drie aanhoudingen

Betaling met
vals geld
Drie mannen uit Venlo hebben betaald met vals geld op dinsdag
6 augustus. Het trio betaalde voor kersen die verkocht werden in een
schuur aan de Venloseweg in Sevenum. De verkoper nam contact op met
de politie nadat hij zag dat het geld nep was.
De man had het kenteken van
de auto van het drietal genoteerd.
Hiermee kon de politie de drie
mannen aanhouden. Ze waren op
dat moment in het bezit van drie
valse biljetten van 50 euro. De
mannen waren eerder weggestuurd
bij boerderijwinkel Lenders in

Sevenum, waar ze ook een poging
deden om met het valse geld te
betalen.
Mogelijk hebben de drie mannen
op meerdere plekken geprobeerd
te betalen met het valse geld.
Gedupeerden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 88 44.

Wapens en drugs in beslag genomen

Drugsdealer
aangehouden
Een jongeman uit Venray is op dinsdag 6 augustus om 16.15 uur op
de Molenweg in Horst aangehouden voor het verkopen van drugs.
De dealer had net drugs verkocht
aan een inwoner uit Castenray. Tijdens
de arrestatie werden zestien
sealzakjes cocaïne en geld in beslag
genomen. Ook werd een verboden
wapen, een ploertendoder, in beslag
genomen. De politie was de drugs-

dealer al langer op het spoor.
De man is in verzekering gesteld
en moet nog verhoord worden. Er is
geen vaste strafmaat voor dit soort
misdaden. De koper uit Castenray
wordt vervolgd voor het in bezit hebben van harddrugs.

Eric Janssen van
De Lange Horst
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie stelt
HALLO ze aan u voor.
Eric Janssen van De Lange Horst:
“Waarom wij Stichting Erato graag
steunen? Heel simpel. Iedereen krijgt
vroeg of laat met een zorgafhankelijke
omgeving te maken en de wetenschap
dat er later voor mijn moeder gezongen

wordt, geeft mij een fijn gevoel. Ik
hoop dat veel bedrijven mee zullen
doen en roep allen op: wacht niet tot
jullie benaderd worden, zet zelf de
eerste stap. Ik wens de initiatiefnemers
van Erato veel succes!”

Man rijdt
tegen boom

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.

Door een onbekende reden verloor een 23-jarige inwoner uit
Broekhuizen de macht over het stuur op de Parallelweg in Grubbenvorst,
waarna hij tegen een boom tot stilstand kwam. De man was op
6 augustus om 04.00 uur op weg naar Lottum vanuit Grubbenvorst.

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.

Twee vissers waren aan het
vissen toen ze een harde knal
hoorden. Zij gingen kijken wat er
gebeurd was en hebben direct contact
opgenomen met de politie. De
brandweer heeft de man uit de auto
moeten bevrijden. De bestuurder uit
Broekhuizen is per traumahelikopter
naar het ziekenhuis vervoerd.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Partners van Erato

Er is sprake van een neurotrauma en
de man wordt bij het ter perse gaan
van dit nieuwsblad nog kunstmatig in
coma gehouden.
De technische recherche doet
onderzoek naar de toedracht van het
ongeluk. Tot nu blijkt uit het onderzoek dat de auto geen technische
gebreken heeft.

5-rittenkaart
voor luxe wasprogramma
3-gangen
schnitzelkeuzemenu

€47,50

€23,75
€28,50

€13,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Kindertehuis Stichting
Nativitas in nood
Een kindertehuis op het Indonesische Flores dat door de Horster Stichting Nativitas wordt ondersteund, dreigde
door een aardverschuiving getroffen te worden. Het kindertehuis in Nebe, dat in 1989 geopend werd, werd echter
gespaard. De aardverschuiving kwam tot stilstand tegen de gevel van een keuken annex berging.

60%

*
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zomerc ol l ectie
* tenzij anders aangegeven

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

selderiesalade
met ham
en kaas

1.95

geldig vanaf 8 augustus t/m 14 augustus

broodje van de week

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

De aardverschuiving kwam tot stilstand tegen de gevel van een keukengebouw
Een beschermende keermuur die
om het tehuis heen stond, werd over
een lengte van 30 meter omver
gedrukt door een modderstroom. De
keuken, waartegen de verschuiving tot
stilstand kwam, moet om veiligheidsredenen afgebroken worden. De rest van
het tehuis werd gespaard. Er deden zich
geen persoonlijke ongelukken voor.
Het klimaat op Flores bestaat normaliter uit een droge periode die loopt
van mei tot november en een natte
periode van december tot april. Tijdens
de natte periode vallen dagelijks flinke
stortbuien. Dit jaar regende het echter
veelvuldig dagenlang achter elkaar
van december tot ver in juli, aldus de
stichting. Naast mislukte oogsten betekende dit voor het eiland ook dat er op

tientallen plaatsen grote modderstromen en aardverschuivingen ontstonden
en wegen onberijdbaar werden.

Ravage met de hand
opruimen
Inmiddels is bij het kindertehuis
een noodkeuken ingericht. De keuken
en de berging moeten afgebroken
worden en de ravage van de aardverschuiving moet worden opgeruimd.
Dit moet met de hand gebeuren, want
de locatie is niet met machines te
bereiken. Om de kans op ongelukken
door een nieuwe aardverschuiving zo
klein mogelijk te maken, moeten de
werkzaamheden in de droge periode
gebeuren, dus vóór november. Grote

steenbrokken moeten met handkracht
gespleten worden voordat ze weggesleept kunnen worden. De stichting
schat dat de benodigde activiteiten zo’n
20.000 euro gaan kosten. Daarna kan
pas aan de nieuwe keuken begonnen
worden. Dit is een grote tegenvaller,
laat het bestuur weten. Zij waren volop
bezig met de renovatie van een kindertehuis in Watublapi. De stichting moet
daarom op zoek naar extra fondsen.
Stichting Nativitas ondersteunt het
werk van de Belgische ontwikkelingswerkster Marie Jeanne Colson, die al 40
jaar probleemkinderen opvangt op het
Indonesische eiland Flores. Momenteel
heeft zij de zorg over tweehonderd
kinderen tot 18 jaar, waaronder veel
kinderen met een handicap.

Politie zet in op meer
hulp via Burgernet
Tijdens twee acties werden de afgelopen weken zeven personen aangehouden in Sevenum op verdenking
van woninginbraak. De personen konden aangehouden worden dankzij de medewerking van inwoners. Dat laat
politie Horst weten.
Zeven personen konden door de
politie op heterdaad worden
aangehouden na tips van alerte
inwoners, die reageerden op
verdachte situaties en dit direct
meldden bij de politie. “Een prachtig
voorbeeld van samenwerking tussen
inwoners en politie. Daar is het de
politie en gemeente om te doen:
samen optrekken om de gemeente
Horst aan de Maas veilig en leefbaar
te houden. En dat is ook de kracht
van de aanpak, zoals die met Waak
voor Inbraak is bedoeld”, aldus een
politiewoordvoerder.
De politie en gemeente hielden
het afgelopen jaar een aantal
voorlichtingsavonden over woninginbraken. Zij benadrukten hier telkens
het belang van goede samenwerking tussen politie en inwoners. Met

nadruk vragen de politie en gemeente
dan ook mee te helpen bij de aanpak
van woninginbraken. “Doordat wijkbewoners verdachte situaties melden,
kan de politie tijdig reageren en een
onderzoek instellen. En dat dit tot
resultaat leidt, blijkt overduidelijk uit
de aanhouding van de zeven personen
in Sevenum”, aldus de woordvoerder.
Deelname aan Burgernet is
volgens de politie een belangrijk
middel om de inwoners goed te
kunnen informeren. Burgernet is
een samenwerkingsverband waarbij
inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente via mobiele
telefoons melding krijgen van een
Burgernetactie. Een medewerker van
de meldkamer van de politie start,
na een melding van bijvoorbeeld
een inbraak, een dergelijke actie op.

Burgernetdeelnemers krijgen een
ingesproken bericht via de (mobiele)
telefoon of een SMS met het verzoek
uit te kijken naar een omschreven
persoon of voertuig. Zo kan men
direct behulpzaam zijn bij de opsporing van dader(s).
In Horst aan de Maas is slechts
8,5 procent van de inwoners
aangesloten bij Burgernet. Politie
en gemeente zien dit aantal graag
stijgen. “Op deze wijze kunnen inwoners samen met politie en gemeente
een actieve bijdrage leveren aan
leefbaarheid en veiligheid in hun
eigen woonomgeving.” Aanmelden
kan via www.burgernet.nl of via
politie of gemeente.
Meer informatie over woninginbraken is te vinden op
www.waakvoorinbraak.nl
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Man
Kruisen
en
kapellen
in
Horst
aan
de
Maas
opgepakt
voor aan- 03/16 Onze Lieve Vrouwekapel Sevenum
randingen

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: Onze Lieve Vrouwekapel in Sevenum.

De politie heeft maandag
5 augustus in Wellerlooi een
31-jarige man uit Blerick aangehouden op verdenking van schennisplegingen en aanrandingen. De man
zou maandagochtend onder andere
in Horst vrouwen hebben lastiggevallen.

eentje het pad kruiste, was dus niet zo
vreemd. Dit overkwam bijvoorbeeld
eind zeventiende eeuw een meisje in
Sevenum. Zij wandelde in de winter
richting het dorp toen zij opeens werd
aangevallen door een wolf. Op het
moment dat het dier haar wilde aanvallen, klonk er een schot waardoor de
wolf dood neerviel. Als dank werd de
Onze Lieve Vrouwekapel gesticht.
Wanneer de kapel werd gebouwd
is bekend, in 1676, en ook door wie,
Jan Slots uit Helden. Maar wie het
meisje uit de legende precies was en
hoe zij in relatie stond tot Jan Slots,
daar verschillen de diverse bronnen
van mening. Het boekje Kruisen en
Kapellen Sevenum, uitgegeven door
Stichting kruisen en kapellen Sevenum,
wijdt een hoofdstuk aan de kapel.
Volgens de stichting was het Lucia
Slots die door de Peel wandelde en
bijna slachtoffer werd van de wolf. In
haar doodsnood bad zij tot Onze Lieve

De recherche onderzoekt of
de man de scooterrijder is die de
afgelopen weken meerdere vrouwen
onzedelijk heeft betast in Noord- en
Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant.
In Horst werd maandagmorgen een
vrouw op de Venloseweg onzedelijk
betast door een man op een zwarte
scooter. Datzelfde gebeurde later in
Afferden op de Langstraat. Tussendoor
liet de man op de Kasteellaan in Well
zijn geslachtsdeel zien.
Na de eerste melding werden
politiepatrouilles gealarmeerd om met
behulp van het signalement uit te zien
naar de scooterrijder. Ook Burgernet
werd ingeschakeld om de hulp van
het publiek in te roepen. Uiteindelijk
zag de politie in Wellerlooi een
man rijden die aan het signalement
voldeed. Hij is voor verhoor en verder
onderzoek overgebracht naar het
politiebureau.

Aangifte doen
In de afgelopen weken zijn meerdere vrouwen onzedelijk betast door
een scooterrijder. De slachtoffers werden onder het fietsen betast terwijl
de scooterbestuurder naast hen reed.
Ook liet hij zijn geslachtsdeel zien.
Vrouwen die de afgelopen periode
ook slachtoffer zijn geweest van deze
persoon en die nog geen melding bij
de politie hebben gedaan, worden
verzocht om dit alsnog te doen via
0900 88 44.

Van een
leien
dakje
De 26 meter hoge toren van
de kerk van Broekhuizen staat
momenteel in de steigers. Met
een bijdrage van Provincie
Limburg, gemeente Horst aan
de Maas en het bisdom
Roermond wordt het leien dak
van de H. Nicolaaskerk vervangen. De restauratie van de daken
gaat volgens een gemeentewoordvoerder tot het eerste
kwartaal van 2014 duren.
De kerk van Broekhuizen
raakte tijdens de Tweede
Wereldoorlog zwaar beschadigd
en werd na een grootschalige
herbouw in 1952 weer in
gebruik genomen.
De Nicolaaskerk is een
Rijksmonument. In 1997
werden de toren en het
interieur al gerenoveerd.

Nederland was enkele weken
geleden in rep en roer: in Flevoland
was een wolf gevonden. Betekende
dit dat de wolven weer naar
Nederland trokken? Faunabeheer
Flevoland concludeerde echter
al snel dat het vermoedelijk om
een grap ging en dat de wolf daar
waarschijnlijk was neergelegd door
arbeidsmigranten.
Ruim honderd jaar geleden

zou zo’n bericht in deze regio echter
niet als een grap worden beschouwd.
In 1897 werd namelijk de laatste wolf
nog in de Peel gesignaleerd en in 1754
klaagde het bestuur van de heerlijkheid Horst dat het aantal wolven steeds
meer toenam. Wie een wolf wist te
vangen kon een aantrekkelijke premie
tegemoet zien. De wolven vormden in
die tijd een ware plaag en dat iemand
die alleen door de Peel trok er wel eens

Vrouw. Zij trouwde omstreeks 1680
in Sevenum, maar of zij familie
was van Jan Slots is niet duidelijk.
Op de website van het Meertens
Instituut staat een verhaal van de
hand van Lambertus Moonen. Hij
meent dat de vrouw van Jan Slots,
Jenneke genaamd, het meisje was.
Hij baseert zich op het feit dat Jan
Slots 100 rijksdaalders aan de kerk
van Sevenum schonk, om tijdens de
Mariafeestdagen heilige missen te
lezen op het altaar van O.L Vrouw in
de parochiekerk of in het kapelletje
dat door hem en zijn vrouw was
gebouwd.
De kapel van het wonderbare
schot, zoals het in de volksmond
ook wordt genoemd, vormt heden
ten dage nog een van de rustaltaren van de Sacramentsprocessie.
Bronnen: o.a. Kruisen en Kapellen en
databank Meertens Instituut
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Drama in strandbad

De jongen en het meisje verbleven
vanwege seizoensarbeid in NoordLimburg. “We weten dat veel arbeidsmigranten vaak in de Kasteelse Bossen
komen. Het is een echte ontmoetingsplek voor hen”, aldus de gemeentewoordvoerder. De diepte van de plas
varieert tussen 0,4 en 15 meter. Bij
het zwemgebied bevinden zich twee
drijflijnen: een bij 0,4 meter diepte en
een bij 1,40 meter diepte. “Waar de
jongeren het water in gegaan zijn, is
niet duidelijk.”

Oorzaak onbekend
De politie heeft geen idee waardoor de twee zijn verdronken. Het
strandbad staat niet bekend als gevaarlijk. “Het is de vraag of de oorzaak ooit
nog duidelijk wordt. Er wordt geen
onderzoek meer naar gedaan. Het blijft
een open eind. De lichamen zouden
nog onderzocht kunnen worden, maar
de vraag is: wie is daar mee gebaat?”,
aldus een woordvoerder.
Volgens een gemeentewoordvoerder is de pomp die ter voorkoming van
blauwalgen in het water ligt, in ieder
geval niet de oorzaak. “Een van de
eerste dingen die de gemeente vrijdag
heeft ondernomen, is onderzoek laten
doen naar de pomp. Er is geen enkele
relatie tussen de pomp en het ongeluk.
In de buurt van de pomp mag je ook
niet zwemmen, dat gebied is afgeba-

kend, maar het heeft sowieso geen
aanzuigende werking.”
De verdrinking van de twee Poolse
jongeren is geen op zichzelf staande
gebeurtenis. Volgens Reddingsbrigade
Nederland zijn er dit jaar in Nederland
uitzonderlijk veel mensen om het
leven gekomen tijdens het zwemmen
in natuurwater. Alleen al afgelopen
weekend verdronken vijf mensen,
allemaal van Poolse afkomst.
Raymond van Mourik, directeur
van de Reddingsbrigade Nederland ziet
een trend dat er steeds meer OostEuropeanen in de problemen komen
tijdens het zwemmen. “Daar heerst
geen zwemcultuur, zoals in Nederland.
Ze zijn vaak niet goed zwemvaardig,
waardoor ze vaker in de problemen
komen.” Volgens Van Mourik verdrinken veel Oost-Europeanen in binnenwater, met name op plekken die niet
zijn aangewezen als zwemlocatie of
waar geen toezicht is.
Ook in Polen verdrinken de laatste
maanden veel mensen. Afgelopen
weekend waren dat er maar liefst 31.
Sinds mei zijn er 306 Poolse burgers
verdronken. Een combinatie van niet
kunnen zwemmen, roekeloos gedrag
of overmoed en alcohol, vermoedt
Janusz Wolosz, eerste secretaris van de
Poolse ambassade. Maandagavond verklaarde hij in actualiteitenprogramma
EenVandaag dat de ambassade een

grootscheepse voorlichtingscampagne
gaat starten in Nederland. “Samen
met de Reddingsbrigade Nederland
willen we een actie beginnen om
Polen te adviseren hoe je te gedragen
in het water. We willen ze bereiken via
Poolse parochies, winkels, werkgeversorganisaties en Poolstalige media in
Nederland.”

Poolse borden
aandachtspunt
Waarschuwingsborden aan de
rand van het strandbad in Horst geven
het zwemgebied aan en beschrijven
wanneer en waar gezwommen mag
worden. Deze borden staan in het
Nederlands, Engels en Duits, maar een
Poolse vertaling ontbreekt. “Deze zouden er wel moeten hangen, dat is een
aandachtspunt”, aldus een gemeentewoordvoerder. “Zwemmen is op eigen
risico, maar waar we kunnen, moeten
we iedereen behoeden voor gevaar.
Er kan niet genoeg gewaarschuwd
worden.”
De plas in de Kasteelse Bossen is
ongeveer zes hectare groot en eind
jaren 60 ontstaan als gevolg van
zandwinning. Midden jaren 90 is de
plas verder uitgediept, waarbij het
zand gebruikt werd voor de aanleg van
de A73. Sinds 1992 heeft de plas een
officiële zwemfunctie.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Een mengeling van pijn en tranen
slechts af en toe een sprankje hoop.
Gedreven door een sterke wilskracht
hoewel het onheil nader sloop.
Je gedachtenis zal altijd blijven
te vroeg ben je van ons heengegaan.
We houden van je en zijn dankbaar
voor alles wat je hebt gedaan.
Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van

Sjaak Cuppen
echtgenoot van

Jacqueline van Ooijen
pap van
Bart en Susan
Mark
Opa van
Melle, Eline
Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar.
Horst, 1 augustus 2013
Engelerveld 12, 5961 DP Horst
We hebben Sjaak op donderdag 8 augustus j.l. begeleid naar
het crematorium Boschhuizen.

Stille wateren hebben diepe gronden

Sjaak,
bedankt voor je onvoorwaardelijke vriendschap!
Jacqueline, Bart, Susan, Melle, Eline en Mark,
wij zullen er als vrienden zijn.
Sjaak’s vrienden & vriendinnen

Dankbetuiging

Met veel dankbaarheid kijken we terug op alle blijken
van medeleven en de belangstelling bij de avondwake
en begrafenis na het overlijden van

Marius Valk
Voor ons betekende dit een grote steun.
Regien Valk-Baltussen
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 18 augustus
a.s. in de Lambertuskerk te Horst om 10.30 uur.

Grafmonumenten
en restauratie

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

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.
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

Nieuwe aardappelen in zakken
van 3, 5 en 10 kg. Zelfbediening!
Mts. Kellenaers-Kusters Bosstraat 63
Hegelsom.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Expositie Schitterend Geplooid
Extra avondopenstelling do 15 aug.
voor inw. Horst a.d. Maas. Van 19.0021.30 uur. Speciaal tarief 4 euro met
rondleiding. Museum de Kantfabriek
www.museumdekantfabriek.nl
Zondag 8 september Walk 4 the Roses
Horst-centrum. Sluitingsdatum
inschrijving 25 augustus.
www.walk4theroses.nl
Verse frambozen te koop.
Direct bij de teler, elke dag verse oogst,
na 17:00 op te halen. 150gr. € 2,25- of
12 x 150gr. voor € 25,- Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom.
Tel. 06 12 76 31 81.
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.
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
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.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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.
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.

Dag en nacht bereikbaar

Wij gaan trouwen!

Twan Driessen
&

Agnes Baltussen
geven elkaar op 16 augustus
2013 het ja-woord.
U bent van harte welkom
op onze receptie van
19.00 tot 20.00 uur op de
Pieter Litjensweg 9 te Meterik.

www.briensveld.nl

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

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

www.theoarts.com

We geven elkaar het ja-woord om
15.00 uur in het gemeentehuis in Horst
Handjes schudden kan van
18.30 tot 20.00 uur in de feesttent op
Kreuzelweg 18, 5961 NM Horst

Jeu en Nel Ramaekers-Reijnders
kinderen en kleinkinderen

Te koop diverse soorten groenten o.a.
snoep- en soeptomaten, komkommers,
spek- en snijbonen, rabarber, knolselderij enz. Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel. 077 39835 52.
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
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Gezocht nog enkele paarden/pony’s
met extreme zomereczeem voor een
kosteloze behandeling met een homeopatisch/biologisch middel tegen deze
verschrikkelijke aandoening. Het resultaat van de in 2013 behandelde dieren
met dit middel is werkelijk verbluffend.
Tel. 077 464 15 40.
De vruchtentuin in Melderslo.
Vele soorten eetbare en decoratieve
sierkomkommers, courgette, peper
vruchten. Biologisch geteeld.
De ventkar staat dagelijks klaar.
Marian Deckers Nachtegaallaan 19a,
Melderslo (300 m. v.d. verharde weg).
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.
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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

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

Geboren

Lizzy

29 juli 2013
Dochter van
Dennis van der Coelen
en Mieke Peeters
Nieuwe Peeldijk 11
5966 NA America

Geboren

Lana
2 augustus 2013
Dochter van
Lennard en Els
te Baerts-Pubben
Jan Ligeriusstraat 9
5866 AR Swolgen

Geboren

Sammie

30 juli 2013
Dochter van
Geert-Jan Jakobs
en Tineke Droog
Jan Willem Passtraat 24
6525 CT Nijmegen

Gevonden donderdag 1 augustus
omstreeks half 2 bij de fietsenstalling
bij de ingang van het Wittenhorst sportpark bril op sterkte.
Tel. 06 81 26 21 59.

Zondag 8 september Walk 4 the Roses
Horst-centrum. Sluitingsdatum
inschrijving 25 augustus.
www.walk4theroses.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Wij gaan trouwen
op vrijdag 16 augustus 2013

Wij willen iedereen bedanken voor de vele persoonlijke
gelukwensen, kaarten en cadeaus die wij ter gelegenheid
van ons diamanten huwelijksfeest mochten ontvangen.
Het was een dag om nooit te vergeten.

Te koop Castenray, Sinneweg: perceel
cultuurgrond 1.51.10 ha. Info? Arvalis,
dhr. H. Hendrix 06 53 23 64 41 of
hhendrix@arvalis.nl

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

&

Leon Cox
Sunny Pouwels

Xtra4people open huis! 24 en 25
augustus tussen 14.00 en 17.00 uur.
Nieuwe praktijkruimte! Voor groot
en klein, voor particulier en bedrijf!
Programma: www.xtra4people.nl,
St.Odastraat 72, Melderslo.

Dolgelukkig zijn wij met
de geboorte van
onze dochter en zusje

Fem

Geboren op 30 juli 2013
Grote broer Tijn en
trotse ouders
Bianca Faessen en
Bram Hendrix
Lavendelheide 2
5975 TL Sevenum
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Dorpsraad Horst verfraait
entreewegen
Wie onlangs over de Venloseweg in Horst reed, is het wellicht opgevallen: de rotonde is flink opgeknapt. Deze
rotonde is onderdeel van het dorpsontwikkelingsplan van de Dorpsraad Horst: zij willen de entrees van het dorp
verfraaien.

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

Kinderdagverblijf

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

‘t Winkeltje, Herstraat 44
Wij zijn altijd op zoek naar “handel”.
Uw spullen weggeven of wilt u er
graag iets aan verdienen? Wij zijn op
zoek naar winterkleding, (kerst)deco
etc. Verkoop op basis van comm.
Loop binnen voor details.

Kleine kinderen
worden groot,

daarom heb ik als oppasmoeder
weer plek voor baby’s en/of
peuters. Kleinschalige opvang
met net dat beetje meer
aandacht voor je kind!
Lokatie Horst-Noord aan
de Gebr. van Doornelaan.
Bel of mail gerust voor meer
informatie met Barbara Derix:
077-398 88 89 / 06-19 95 73 72
familiederix@gmail.com

Verse groenten en fruit.
De Grunte Garage Helmissenstraat 34
Broekhuizen. Open: vrijdag 10.0018.00 uur, zat. 10.00-14.00 uur, ma en
wo.13.30-18.00 uur.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Expositie Schitterend Geplooid.
Extra avondopenstelling do. 15 aug.
voor inw. Horst a.d. Maas. Van 19.0021.30 uur met rondleiding! Speciaal
tarief: 4 euro. Museum de Kantfabriek
www.museumdekantfabriek.nl
Eenpersoons appartement te huur.
Woonruimte nabij centrum Horst.
Contact: 06 22 20 52 48.

Te koop blauwe bessen.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 06 58 86 32 52/077 398 62 49.
Piet Parkiet Vogelkooien. Degelijke
en betaalbare vogelkooien en accessoires
van Piet Parkiet. Kooien reeds vanaf
31.90 En natuurlijk jonge handtamme
grasparkieten in diverse kleuren.
Kijk op www.pp-dierenverblijven.nl
06 36 02 05 62.
www.taoistische-academie.nl
Voorkomen van ziektes! Wie wil dat
nou? Vroeger werden Chinese doctors
alleen betaald zolang hun patienten
gezond waren. 06 40 25 70 84.

Yogacentrum L’Espoir yoga – poweryoga
zwangerschapsyoga – kinderyoga.
Info of opgave bel 077 398 84 82
www.yogacentrumlespoir.nl
Kinderfeestje op de boerderij boerengolf € 5,00 p.p. compleet feestje al voor
€ 10,00 p.p. knutselfeestje v.a. € 10,00
p.p. www.maria-hoeveamerica.nl
Unieke kans!
Wil je graag vanuit huis werken? En
beschik je over goede sociale vaardigheden? Spreekt Coaching - Welzijn en
(sport) Voeding je aan? Bel dan voor
info: 06 27 02 17 83.

Crist Coppens

Dorpsraad Horst heeft in samenwerking met de werkgroep groenaankleding van het Centrum Management,
hoveniers en deskundigen gebrainstormd hoe ze de entrees van het dorp
konden opknappen. Zij besloten de
rotondes op de toegangswegen naar
het centrum van Horst te herinrichten
of op te knappen. In samenwerking
met hoveniers, Provincie Limburg en

gemeente Horst aan de Maas is de
rotonde op de Venloseweg onlangs
gerealiseerd.
Deze rotonde heeft de naam Naar
de Maas gekregen. De zilverkleurige
beplanting symboliseert stromend
water. De herinrichting werd twee
weken geleden voltooid met het plaatsen van een hengel, gesponsord door
een lokaal metaalbedrijf.

Na rotondes De Zonnevogel op
de Dr. van de Meerendonkstraat en
Naar de Maas op de Venloseweg is
de Horster dorpsraad alweer bezig
met de volgende rotonde, die op de
Americaanseweg ligt en een verwijzing
naar De Kantfabriek krijgt. De andere
rotondes in Horst worden of zijn al
onder handen genomen door lokale
hoveniers.

Mobiele skatebaan langs
speelterrein Meerlo
De mobiele skatebaan van gemeente Horst aan de Maas komt na de bouwvakvakantie in Meerlo te staan.
De skatebaan zal vier maanden in het dorp te vinden zijn. Tijdens de rest van het jaar staat de baan in Hegelsom
en Meterik.
De voorzitter van de dorpsraad
van Meerlo, Henk Ulder, geeft aan
dat een groepje jongeren in Meerlo
graag wil dat de skatebaan in het
dorp komt te staan. “Ze hebben
ongeveer een half jaar geleden een
presentatie gegeven op een

vergadering van de dorpsraad. In deze
presentatie ging het over skaten en
natuurlijk ook over de baan zelf. Toen
heeft de dorpsraad er werk van
gemaakt samen met de gemeente en
met succes”, aldus Ulder.
“Na de bouwvakvakantie beginnen

we met het bestraten van een stuk
land langs het speelterrein aan de
Margrietstraat”, vertelt Ulder.
De mobiele skatebaan wordt
op de bestrating geplaatst waarna
er ook in Meerlo door de jongeren
geskatet kan worden.

Bouwleges lager dan
landelijk gemiddelde
Hoewel de kosten voor een vergunning voor verbouwingen in Horst aan de Maas ten opzichte van afgelopen
jaar fors gestegen zijn, blijft de prijs onder het landelijk gemiddelde. De bouwleges voor nieuwbouwwoningen zijn
zelfs goedkoper dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarlijkse bouwleges-onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

geldig tot en met zaterdag 10 augustus 2013

Lekker barbecueën,
diverse spiezen 4e gratis
VLEESWARENKOOPJE

bij 150 gram gebraden gehakt
bakje vleessalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Vereniging Eigen Huis laat ieder
jaar tarieven van bouwvergunningen
onderzoeken. Dit jaar onderzochten ze
twee categorieën: een verbouwing van
10.000 euro aan een woning, waarbij
bijvoorbeeld gedacht kan worden aan
een dakkapel, en een nieuwbouwwoning met een aanneemsom van
130.000 euro. De prijsverschillen tussen
gemeenten zijn groot. Zo kost een

verbouwing in Horst aan de Maas 319
euro aan bouwleges, een stijging van
36,35 procent ten opzichte van vorig
jaar. Het landelijke gemiddelde ligt op
343 euro. In buurgemeenten Venlo en
Venray stijgen de leges ook fors, maar
met bedragen van respectievelijk 275
en 252 euro blijven vergunningen voor
kleine verbouwingen goedkoper dan in
Horst aan de Maas.

Een vergunning voor een nieuwbouwwoning is het afgelopen jaar
goedkoper geworden. Met 2.719
euro, een daling van 5,39 procent ten
opzichte van 2012, blijft Horst aan de
Maas ruim onder het landelijk gemiddelde van 3.513 euro. Hoewel een
vergunning in buurgemeente Venlo
duurder is (3.575 euro), blijft Venray
goedkoper met 2.483 euro.
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Kalverkeuring in Swolgen
De jaarlijkse JongVeedag Peel en Maas werd op zondag 4 augustus georganiseerd op het melkveebedrijf van familie Poels in Swolgen. De beste
kalveren van 3 tot 18 maanden werden van stal gehaald. Deelnemers uit Zuidoost-Brabant en Limburg kwamen naar een van de grootste kalverkeuringen
van Nederland.
Stijn Kokken (15) en Richard
Hooijen (14) kwamen vanuit Brabant
en deden voor het eerst mee. Ze
behaalden beide de vierde prijs in de
middenklasse. Stijn: “We vonden het
erg leuk om mee te doen, er hangt
een goede sfeer hier. De kalven
moeten meerdere rondes lopen en
worden beoordeeld door een jury. Ze
kijken onder andere naar de houding
en de manier van lopen.”
Bezoekers waren in groten getale
aanwezig, ondanks het warme weer.
Arjan Klopman (33) en Anoeska
Heinemans (39) uit Lottum kwamen
kalveren kijken met hun kinderen
Sven (6), Bas (5), Guus (3) en Noor
(1). “Gisteren hebben we besloten om
te komen kijken. Bekenden van ons
doen mee met de kalverkeuring. Ook
de kinderen vinden het leuk om naar
kalfjes te gaan kijken.”
De familie Poels organiseerde
naast de kalverkeuring ook een
openstelling van hun stallen. Miranda
Fleuren (39) uit Swolgen kwam een
kijkje nemen met haar gezin: “Mijn
dochter vindt kalfjes erg leuk. We
dachten: laten we eens langsfietsen,
we kennen de familie Poels namelijk
ook. Het is hier leuk opgezet vandaag.”
Gé Poels stelde zijn melkveebedrijf
ter beschikking: “Ik werd gevraagd
door de organisatie van de kalverkeu-

Toscana Plant
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

ring. Het idee om er een openstelling bij te houden, kwam daarna in
me op. Steeds meer mensen weten
steeds minder over melkveebedrijven.
Kennisoverdracht vind ik erg belangrijk. Daarom heb ik bij de stallen

informatie opgehangen. Als ze mee
willen weten, kan ik het ook nog mondeling toelichten. Het was vanochtend
wel even hectisch, maar het resultaat
mag er zijn. Het is een mooie dag.
Komende week ga ik even bijkomen.

Het voorbereidende werk heeft een
week geduurd. Je wilt natuurlijk dat
alles er mooi uitziet.”
Kijk voor meer foto’s
van de kalverkeuring op
www.hallohorstaandemaas.nl

Tour de France-actie
Bij Anytime Fitness Sevenum was er tijdens de Tour de France-periode, van 29 juni tot en met 21 juli, de mogelijkheid om zo hard mogelijk te fietsen
en vooral af te zien.
Er werd een wedstrijd gehouden
waarbij deelnemers ‘maar’ vijf
minuten zo hard mogelijk moesten
fietsen op een bepaalde weerstand.

Starters
in de regio

Per leeftijdscategorie werd het
klassement op een groot bord kenbaar
gemaakt. Drie weken lang werd
gestreden om de snelste te zijn in zijn

of haar categorie. De verschillende
winnaars ontvingen een prijs: Danny
Beek fietste 4,38 kilometer.
Marco Achten en Erik Snel

Tuin bestraten?

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

Bekijk onze collectie
direct online op

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

eindigden beiden op 4,12 kilometer.
Kelly Rootbeen fietste 3,39 kilometer
en Jeanne Verheijen eindigde op 2,95
kilometer.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Toscana Plant
Joep Achten
Beemdweg 5
Melderslo
06 37 38 63 63
info@toscana-plant.nl
www.toscana-plant.nl
Handel en verkoop
2 januari 2013

Activiteiten
Toscana Plant is een jong en
dynamisch bedrijf dat voornamelijk tropische en mediterrane
planten levert. Niet alleen
palmen en olijven vallen onder
deze groep, maar ook de wat
minder bekende planten, zoals
citrussen, bananenplanten en
yucca’s. Daarnaast adviseert
Toscana Plant particulieren en
bedrijven in hun aankoop.
Buiten deze hoofdgroep levert
Toscana Plant ook (op bestelling) allerlei andere planten
zoals vaste planten en kamerplanten. Het grootste gedeelte
van de planten en achtergrondinformatie zijn terug te vinden
op de website van Toscana
Plant.
Doelgroep
Alle klanten die op zoek zijn
naar het tropisch gevoel in
eigen tuin, terras of woonkamer. Maar ook bedrijven die
graag een exclusieve groene
uitstraling willen creëren.
Onderscheidend vermogen
Door de verschillende korte
inkoopkanalen en een kleine
voorraad, kan Toscana Plant
tegen een goede prijs snel leveren. Dankzij de ervaring en
kennis op het gebied van
tropische en mediterrane
planten kan Toscana Plant een
goed en gedegen advies geven.
Klanten die nu op zoek zijn naar
de exclusievere beplanting
gaan hiervoor vaak naar de
grote kostbare tuincentra. Dit is
niet langer nodig: Toscana Plant
levert snel en betaalbare
exclusieve tropische en mediterrane beplanting.

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

Dagelijks vers
Italiaans schepijs
Broekhuizen aan de Maas

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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VAKANTIE
HALLO en
hojje wah
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van
Horst aan de Maas op station Horst-Sevenum. Waar gaat de reis naar toe?

HALLO op de ﬁets
Tijdens een fietstocht pakten leden van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst even een
rustmomentje op het voetveer bij Veerhuys Tante Jet in Blitterswijck. Jan van Helden las daarbij de
HALLO voor aan de andere carnavalisten.

ke
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Wil jij ons
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Heb jij de inzendingen
van deze week al gezien?

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

Liz Arts (21) en Koen Kleuskens (22)
uit Horst staan op het station. In de ene
hand een koffer en in de andere hand
een flesje water. Op het station begint
hun weekendje weg naar Antwerpen.
Echte concrete plannen zijn niet
gemaakt voor hun bezoek. “We zien
wel wat op ons af komt”, aldus Liz.
Liz en Koen zijn normaal gesproken druk bezig met hun studie. Liz
studeert aan de Hoge Hotelschool en
Koen studeert Duits. Omdat studeren
nu eenmaal niet goedkoop is, moet er
wel op de kosten gelet worden. Op de
vraag waarom het stel naar Antwerpen
gaat, zegt Koen dan ook lachend:
“Het was een aanbieding.” Tijdens
het weekendje weg wordt er minder
rekening gehouden met de financiën,
volgens Liz.
Voor een ‘strandvakantie’ gaan Liz

en Koen niet ver. Wat nu al vast staat is
dat er voldoende op het ‘strand’ gelegen wordt in Antwerpen. Liz: “Volgens
mij hebben ze daar ook ‘strandjes’, dan
gaan we daar lekker in de zon liggen.”
Overigens heeft Liz een half jaar in
Madrid stage gelopen bij een hotel,
daar heeft ze al veel mogen genieten
van de zon. “We zijn ook in Madrid
twee weekendjes weggeweest.”
Omdat Liz een beetje Spaans spreekt,
redde ze zich daar prima. “Door te
praten met collega’s onderling leerde
ik de taal.” Het stel houdt zich bezig
met taal: Koen gaat volgend jaar in
Duitsland studeren.
Tijdens hun weekendje weg in
Antwerpen moet de taal geen problemen gaan opleveren. Het koppel staat
een weekendje vol cultuur, lekker eten
en zon te wachten.

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

• Verse Blauwe bessen
€4,00 per kilo
• Zelfpluk €2,50 per kilo
• Ambachtelijk schepijs
• Blauwe bessenproducten
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

‘Omgeving delen met
andere natuurliefhebbers’
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: het Hof van Meterik.

Yolande van Loon uit Helmond en
haar man Peter Theunissen uit Eijsden
gingen in 2008 op zoek naar een

nieuwe leefomgeving. Yolande liep
voor haar opleiding tot bloemiste stage
bij een bloemisterij in Horst. Ze hield

meteen van de omgeving, de rust en
ruimte in de gemeente. Een te koop
staande boerderij uit 1924 aan de

VAKANTIE
Americaanseweg in Meterik viel dan
ook meteen in de smaak bij het stel.
“We zagen het potentieel dat het oude
huis en de grond eromheen hadden.”
Yolande is bloemiste en tuinontwerpster. Haar man Peter heeft een
eigen consultancybedrijf en is vaak in
het buitenland. In de weekenden stak
het stel de handen uit de mouwen om
het woonhuis en de tuin van een halve
hectare groot om te toveren tot wat
het nu is: een woonhuis, een vrijstaand huisje dat dienst doet als B&B,
een bloemenpluktuin, een theetuin en
een ruimte voor workshops.
Het idee voor een bed and breakfast ontstond toen Yolande het huisje
als logeerverblijf voor familie inrichtte.
“Als familie langs kwam, waren zij
ontzettend enthousiast. Ik bedacht dat
het leuk zou zijn om dit verblijf ook
voor andere gasten open te stellen.”
Het huisje werd verbouwd tot een luxe
appartement voor twee en vorig jaar
tijdens de Floriade werd het voor het
eerst opengesteld als officiële B&B.
Yolande en Peter doen niet veel aan
reclame: “Mond-tot-mondreclame is
toch altijd de beste manier.”
Het verblijf is ingericht om de gasten

van dezelfde dingen te laten genieten
als Yolande en Peter: “De gasten die
wij hier krijgen zijn vaak zielsverwanten omdat ze ook houden van de
natuur, van bloemen en van rust.”

Steeds weer bewust
van de schoonheid
De nadelen van het hebben van
een B&B aan huis zijn het tijdgebrek
en het feit dat je niet snel van huis
gaat als je gasten hebt. Doordat
Yolande en Peter allebei een baan
hebben en het appartement openstellen tijdens hun vrije weekenden, gaat
er veel tijd ’verloren’. “Daarnaast ben
ik wellicht te perfectionistisch”, zegt
Yolande. “Ik wil alles perfect hebben
voordat de gasten komen. Van het
doen van inkopen tot de styling en
de schoonmaak. Dan is het goochelen met de tijd.” De nadelen wegen
echter niet op tegen de voordelen:
“Het leukste vind ik de contacten met
de gasten, de verhalen die je van ze
hoort. En doordat zij zich verwonderen
over de omgeving, worden wij ook
steeds weer bewust van de schoonheid van onze plek.”

HALLO komt naar
je toe deze zomer!
zomertoer ‘13

CHILLEN BIJ HET
BOSCAFE
iedere dag vanaf 11.00 uur
Uitgebreide kaart

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

Huisgemaakt gebak

Verse appeltaart of oma’s arretjescake

Speciaalbieren

La Trappe van ‘t vat en vele andere op fles

Borrelplanken

zomertoer ‘13

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

Donderdag 4 juli Kronenberg
Maandag
8 juli
Maandag
12Tienray
augustus

Meerlo

14.00 – 16.00 uur • Speeltuin Pastoor Maessenstraat

14.00 – 16.00 uur
Voor het Gezondheidscentrum

Kazen en worsten of een lekkere bitterbal

Bourgondisch Buffet

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

Donderdag 15 augustus
Griendtsveen
14.00 – 15.00 uur
Plein bij de kerk

www.boscafehetmaasdal.nl

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

Rozenpad: aanrader voor rozenliefhebbers
Je in het buitenland wanen, niet nadenken en puur genieten van de natuur om je heen. Dat kan als wandelaar
op een van de vele wandelroutes in Horst aan de Maas. Zoals het Rozenpad in Lottum. Wie van een rustgevende
omgeving en de geur van mooie rozen houdt, kan met deze wandelroute goed uit de voeten.

De vlakke wegen en open omgeving
van het Rozenpad in Lottum lenen zich
goed voor een zondagochtendommetje.
Voor de doorgewinterde wandelaar is
deze route echter niet zo interessant. Er
is geen uitdaging te vinden, maar de

omgeving maakt veel goed. Doordat de
wegen vlak en voor het grootste deel
verhard zijn, kan iedereen het Rozenpad
lopen. Met smoesjes als zwakke knieën
of ouderdomskwalen kom je bij deze
route niet weg.

Ruzie tussen
de rozen 6/6
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 de ontknoping.
De inwoners van het dorpje tussen
Peel en Maas haalden de volgende
ochtend opgelucht adem. Het onweer
had iedereen goed gedaan. Ramen
en deuren werden opengezet om de
beduidend koelere lucht binnen te
laten. Mensen groetten elkaar weer op
straat, er werd gelachen en door een
enkeling gevloekt omdat hij vergeten
was de raampjes van zijn auto dicht
te draaien waardoor daar nu een geur
van natte hond in hing. De tuinstoelen
waren door de regen afgekoeld waardoor je nu buiten kon gaan zitten zonder bang te zijn dat je je achterwerk
verbrandde. Het rook lekker fris buiten
en kinderen speelden uitgelaten in de
plassen water. Vandaag was de grote
dag, de winnaar van de voortuinenwedstrijd werd bekendgemaakt. De
juryvoorzitter verzamelde de rest van
de leden en gezamenlijk maakten ze
een rondje langs alle deelnemende
voortuinen. Ze bekeken de bloemen
en planten en overlegden fluisterend
met elkaar. Nauwlettend hield Jeanne
Nico Willemsen in de gaten. Hoe reageerde hij op haar bloemen en vooral
wat vond hij van haar rozen? Hij stond
misschien vijf minuten stil bij haar
tuintje, maar voor Jeanne leek het wel
een uur. Hij inspecteerde de bloemenknoppen, keek naar de vorm van de
heg en krabbelde wat in het opschrijfboekje in zijn hand. Ook Henny’s tuin
werd door de jury aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Vanaf

zijn vaste plekje op de vensterbank
volgde Billie schijnbaar onbewogen de
verrichtingen van het groepje mannen.
Het was wel een beetje vreemd dat
Henny zich helemaal niet liet zien.
Maar ach, iedereen wist dat Henny
’s ochtends niet altijd even actief was.
Dus waarschijnlijk had ze zich gewoon
verslapen.
Eindelijk had de jury een besluit
genomen. De juryvoorzitter nam plaats
achter de microfoon. Een journaliste
van de plaatselijke pers hield haar
camera in de aanslag, vastberaden om
de emotie van de winnaar zo goed
mogelijk op de foto te krijgen. De voorzitter schraapte zijn keel. Ongeduldig
tikte Jeanne met haar voet op de
grond. Dat geblabla over iedereen is
een winnaar kon haar gestolen worden. Die eerste prijs was van haar dat
wist ze zeker. Er was niets of niemand
die ervoor kon zorgen dat hij haar dit
jaar weer langs de neus zou gaan.
“En dus heeft de jury als winnaar
gekozen, Henny van Dijk.”
Er klonk een beleefd applaus op
het plein. De journaliste keek om zich
heen op zoek naar de winnares, mensen fronsten hun wenkbrauwen, verbaasd dat ze haar niet zagen. Jeanne
voelde het bloed uit haar gezicht
trekken, haar knieën knikten.
En in de gang van haar huis lag
Henny. Een plas bloed had zich bij haar
achterhoofd gevormd. Naast haar lag
de heggenschaar van Jeanne.

pareltje om van dichtbij te bekijken.
Tijdens de wandeling zijn ook nog
enkele dieren te bewonderen, zoals
paarden, koeien en geiten. Een mooi
rustpunt is bijna aan het einde van de
route, namelijk bij de Maas. Daar is het
heerlijk vertoeven en een mooi plekje
om een boterham te eten.
Over het algemeen is de route goed
aangegeven, maar bij één punt is het
zoeken geblazen. Bij de kruising van De
Steegh en Grimmelsweg is een paaltje
verstopt. Je moet rechtdoor lopen naar
het vervolg van De Steegh, maar als je
het paaltje niet ziet, loop je al snel de
verkeerde kant op. Goed opletten dus.

Het Rozenpad is een route voor
liefhebbers van de natuur en korte
wandelingen.
Wandelschoenen zijn handig om aan
te trekken, want als het heeft geregend
kan het op de onverharde wegen drassig zijn. Als de zon schijnt, is insmeren
geen overbodige luxe. Er zijn veel open
plekken en in de schaduw lopen is bijna
niet mogelijk. Het is een leuke en makkelijke wandelroute die voor iedereen
te wandelen is. Geen ingewikkelde
beklimmingen of obstakels, maar een
vlakke route langs heerlijk ruikende
rozenvelden en de mooie omgeving van
Lottum.

Bloemenvelden en bomen maken
het tot een rustgevende wandeling. Ook
is het heerlijk om af en toe de geur van
rozen te ruiken. Het geluid van fluitende
vogels en tsjirpende krekels maakt het
plaatje helemaal af. De 6,6 kilometer
lange route is binnen anderhalf uur te
wandelen. Tijdens de route zijn een paar
bezienswaardigheden te zien. De
Houthuizer Molen en het autoveer
Lottum-Lomm zijn de twee dingen die
te bezichtigen zijn. De molen is het
hoogtepunt van de route. Het is een

Toerist in eigen regio!
Wist u dat…

cafÉ

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

F

terras

F

z alencent rum

• Vernieuwd
groot terras aan
achterzijde 400 m²
• Alles uit
eigen keuken
• Aantrekkelijke
arrangementen
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.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

12Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
08 augustus 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Vanwege de Braderie wordt het afval in het (winkel)
centrum Horst op donderdag 15 augustus tussen
08.00 en 08.30 uur opgehaald. U dient het afval aan te
bieden vóór 08.00 uur.

Evenementen aanmelden
voor kalendergids

Kap monumentale
Paardenkastanje
In de voortuin van de familie Moorman aan
de Loevestraat in Horst staat een circa 80
jarige monumentale Paardenkastanje. Bij
deze boom is een ziekte geconstateerd
hetgeen betekent dat deze op korte termijn
gekapt wordt. De kapvergunning is hiervoor verleend.
Deze kastanje is aangetast door de

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

Jeugdsportfonds

De zomermaanden zijn in de regel de
periode waarin u als ouder weer een brief
ontvangt van de sportvereniging, met het
verzoek om de contributie voor uw kind te
betalen. Of misschien moet u wel nieuwe
sportkleding aanschaffen voor uw kind.
Als u afhankelijk bent van een minimuminkomen, of net iets meer, dan kost het vaak
moeite om deze kosten te betalen. Daarom
is de gemeente Horst aan de Maas aangesloten bij het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds vergoedt namelijk de
kosten in verband met contributie en/of sportkleding voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar.
De vergoeding bedraagt per kind maximaal €
225,- per jaar. Er kan voor meerdere kinderen
uit het gezin een vergoeding worden aangevraagd. U hoeft zelf geen geld voor te schieten aan de sportvereniging of sportzaak. Het
Jeugdsportfonds regelt namelijk de betaling.
U kunt zelf geen aanvraag indienen. U moet

kastanjebloedingsziekte. Dit is een nieuwe
ziekte onder kastanjebomen. De veroorzaker
is vermoedelijk een bepaalde bacterie die zich
razendsnel over Nederland verspreid.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar deze
ziekte. Helaas zijn er nog geen middelen of
behandelingen om deze ziekte te stoppen of
te remmen.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Dorperpeelweg 15
Zwarte Plakweg ongen.
Dorperpeelweg 12
Hofweg 28a
Broekhuizen
Genenberg 28

hiervoor contact opnemen met een zogenaamde intermediair. Dit kan bijv. de leerkracht van uw kind zijn, een jeugdarts, maatschappelijk werker of hulpverlener van het
Bureau Jeugdzorg. Deze intermediair kan namens u een aanvraag bij het Jeugdsportfonds
indienen.
Voor meer informatie over het jeugdsportfonds
kunt u terecht op de gemeentelijke website,
www.horstaandemaas.nl of op www.jeugdsportfonds.nl . Uw intermediair kan voor informatie ook contact opnemen met Kim Wijnants,
consulent Jeugdsportfonds Limburg.

Grubbenvorst
Aartserfweg 34

Horst
Van Douverenstraat 5a
Loevestraat 26

Meterik
Campagneweg 26
Sevenum
Op den Bergen 6
De Hees 25
Op den Bergen 5
Markt 8

Kronenberg
Peelstraat 4a
Lottum
Zwaanen Heike 12

Swolgen
Molenstraat 6

Meerlo
Hoofdstraat 87

Zwembad
de Berkel Horst

Tot maandag 12 augustus is het zomerrooster van kracht. Met ingang van maandag gelden de
normale zwemtijden.
ZOMERROOSTER geldig 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

ROOSTER VRIJ ZWEMMEN geldig vanaf 12 augustus 2013
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Tijd
11.00 - 13.00 uur
18.30 - 20.00 uur
vanaf 19.15 uur ook in het Recreatiebad
07.30 - 08.30 uur / 12.00 - 15.30 uur
vanaf 13.00 uur ook in het Recreatiebad
18.30 - 20.00 uur
vanaf 19.15 uur ook in het Recreatiebad
10.30 - 13.00 uur
14.00 - 17.00 uur
11.00 - 15.00 uur

Bad
Wedstrijdbad
Wedstrijdbad
Wedstrijdbad
Wedstrijdbad
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!
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Bespreking Poll week 30

Ik geniet van de hitte
Dat was de stelling die we u twee weken geleden voorlegden. Inmiddels
hebben we een uitgebreide hittegolf achter de rug en zijn de temperaturen
weer iets gedaald. Maar afgelopen weken waren temperaturen boven de
dertig graden geen uitzondering. Iets meer dan de helft van de stemmers
geeft aan vooral te genieten van het warme weer: zij gaan lekker naar het
strand, nemen een duik en genieten van de hoge temperaturen. Daarentegen
geeft 45 procent van de stemmers aan dat de hitte hen toch wel soms te veel

wordt: sommige ouderen hebben juist last van het warme weer. Sommigen
blijven de hele dag binnen zitten om de zon te vermijden. Peter Rechsteiner uit
Horst geeft aan met de warmte naar de kust te gaan: “Al die bomen in NoordLimburg, wat benauwen ze me!” Daarentegen zijn er ook mensen die zeggen
dat schaduw van bomen de beste schaduw is, die je kunt vinden. Met af en toe
een lekker koud ijsje of een drankje is het warme weer voorbij voordat je het
in de gaten hebt.

Kop
Reageren
De knip moet open blijven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Sinds het voorjaar is de knip op de Venloseweg in Grubbenvorst open. Over
een paar maanden gaat de knip weer dicht en moet men weer boven aan het
heuveltje keren. De kunstmatig aangelegde blokkade is een half jaar open
vanwege een proef. De knip moet open blijven, want dat is beter voor de doorstroom van het verkeer. Ook is het keren van de auto’s boven aan de heuvel
gevaarlijk voor fietsers. Vaak worden ze niet gezien door de automobilisten, een
ongeluk is dan snel gebeurd. Als de knip open is, kunnen auto’s onderaan fijn

doorrijden en hebben de fietsers geen last van kerende auto’s.
Nee, de openstelling van de knip is te gevaarlijk. Auto’s rijden nu veel te
hard. Dit brengt al het andere verkeer in gevaar. Als de knip dicht is, zijn automobilisten gedwongen af te remmen en kunnen ze niet meer met 80 kilometer per uur door racen. Iedereen is inmiddels ook gewend aan de knip en de
automobilisten en fietsers zijn oplettend genoeg. De knip weer dichtmaken is de
beste en veiligste optie. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31) > Kleine kermissen zijn ten dode op geschreven > eens 65% oneens 35%

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Autobedrijf

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

GYMNASTIEK

Zinvolle en gevarieerde
bewegingsactiviteiten waaraan
plezier wordt beleefd voor jong en oud.

- het voorkomen en uitstellen van gezondheidsproblemen.
- het voorkomt vereenzaamheid door de sociale contacten.
Maak kennis met een gymnastiekgroep bij u in de buurt.
Kijk op de website of neem contact op met Dien van Dinter.
Sportactiviteiten voor 50-plussers
Van Douverenstraat 31, Horst • T 06 27 55 90 88
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

genieten van het prachtige
uitzicht over de Maas
bij het Maashotel in Broekhuizen

Het Maashotel
Het hele jaar culinair genieten,
wegdromen aan de Maas,
comfortabel slapen of vergaderen.
Zes dagen per week staan wij
graag voor u klaar op ons unieke
plekje aan de Maas in Broekhuizen.
Op maandag zijn wij gesloten.

Veerweg 9-11 | 5872 AE Broekhuizen | Tel.: 077 463 2114 | info@hetmaashotel.nl | www.hetmaashotel.nl

Tekst
Als
redacteur heb je de taak
om alle reacties die op nieuwsbeD!rk
Reacties:
richten
op onze website komen,
www.hallohorstaandemaas.nl
te
beoordelen. Lege reacties
(te vroeg op ‘enter’ gedrukt),
beledigingen of anderzijds
kwetsende berichten worden zo
snel mogelijk verwijderd. Hoewel
je hiermee niet altijd kunt
voorkomen dat sommige mensen
enkele vervelende reacties toch
onder ogen krijgen, proberen we
hiermee de discussie beschaafd
te houden. Waar die grens ligt
tussen wat wel en niet kan, dat is
lastig. Soms verwijder ik iets dat
mijn collega’s wel mee vinden
vallen, soms blijft iets staat dat ik
eigenlijk net te ver vind gaan.
Afgelopen weekend was van
een grijs gebied geen sprake. Niet
alleen op onze website, maar bij
veel nieuwsmedia, plaatsten een
aantal hartelozen onder ons hun
braaksels bij berichten over de
twee jongeren die afgelopen
weekend in de Kasteelse Bossen
verdronken. In zo’n geval ligt mijn
tolerantieniveau toch wel erg
laag. Gevoelens van walging en
onbegrip kruipen over m’n hele
lijf. Zouden mensen nu zo
gefrustreerd zijn dat ze het woord
‘Polen’ lezen en zonder enige
verdere bedenkingen met een
rode waas voor de ogen hun lage
opmerkingen neerknallen?
Zouden die mensen niet beseffen
dat het hier – ongeacht afkomst,
beroep, intenties of omstandigheden – gaat om twee jongeren die
bij een ongeluk om het leven zijn
gekomen?
Een jongen van 19 en een
meisje van 18 gingen met hun
vrienden een gezellige avond
houden, net als u en ik en
waarschijnlijk velen met ons ooit
ervaren hebben. Na een week
hard werken en de heetste dag
sinds veel van ons zich kunnen
herinneren, waren zij net als u en
ik toe aan wat vermaak. Deze
twee jongeren zijn overleden.
Dat is ontzettend pijnlijk en
triest. Wie durft het in zo’n
geval in z’n botte hersenen te
halen om met iets anders dan
condoleances te komen?
Misschien is het negeren van
dit soort laaghartige reageerders
eigenlijk het beste. Maar zoals
een bekende Horster columnist
deze week ook op zijn blog
vermeldde - ik heb het geprobeerd, maar kan het niet beter
verwoorden: “Doodzwijgen lijkt
me eigenlijk het meest effectief.
Alleen is dat in sommige
gevallen zo verdomde lastig.”
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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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.

Nicole Hofmans

Waar tot begin jaren negentig brood voor de inwoners van Kronenberg
werd gebakken, wonen Nicole Hofmans-de Vlieger en haar man Rob sinds
2,5 jaar met hun kinderen Maud (3) en Tim (1). In fases willen zij de
voormalige bakkerij verbouwen tot gezinswoning. Nicole (35) wordt deze
week geplukt.

Koken met

Randy

te kopen en vervolgens te verbouwen.
“We woonden hiervoor in een nieuwbouwwijk in Kronenberg, waarvandaan
we precies in de tuin van dit pand
konden kijken. Het gebouw was echter
helemaal niet te zien, de tuin stond
toen nog namelijk vol met bomen en
struiken. Mijn eerste gedachte was dus:
echt niet!” lacht Nicole. Ze ging uiteindelijk toch overstag. “Toen we gingen
kijken, hadden we allebei het idee dat
er toch wel iets van te maken was. Je
moest er wel doorheen kunnen kijken,
maar we zagen de mogelijkheden.
Gelukkig konden we ons eigen huis
snel verkopen en met Kerst 2010 was
het rond. In verband met de vergunningen duurde het tot september 2011
voordat we daadwerkelijk konden
beginnen.”

Rob is de klusser,
ik de regelaar
In een jaar tijd werd het achterste deel van het gebouw aangepakt.
Het gezin woonde toen in het voorste
gedeelte. Nicole: “We dachten eerst
dat we dit deel konden verbouwen,
maar uiteindelijk is alleen de fundering blijven staan. Wel hebben we nog
enkele oude dingen uit de bakkerij
bewaard, zoals de deur van de oven,
die straks een plekje ergens in de tuin
krijgt, en de lichtbak met daarop de
tekst ‘echte bakker’. Ik ben heel blij
dat we dit in twee fases kunnen doen.
Van ons tweeën is Rob de klusser en

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.

Remouladesaus

ik de regelaar. Een goede combinatie,
inderdaad. We hebben ook veel geluk
met onze vaders en broers die, net als
de rest van de familie, heel behulpzaam zijn.”

Vriendinnen vanaf de
kleuterschool
De in Horst geboren en in
Sevenum opgegroeide Nicole werkt als
teamleider servicedesk bij gemeente
Venlo. Zij en Rob kennen elkaar al bijna
twintig jaar. Haar vriendinnengroep
kent ze nog langer. “We zijn al
vriendinnen vanaf de kleuterschool
en hebben altijd contact gehouden.
Het is leuk om te zien dat, hoewel we
allemaal ons eigen leven hebben, we
toch nog regelmatig afspreken.”
Tot voor kort was Nicole ook nog
lid van het Harmonie-Orkest NoordLimburg. Daar speelde zij keyboard.
“Door de verbouwing, gezin en werk
had ik geen tijd meer om te repeteren.
En dat voelde gewoon niet goed, dus
daarom heb ik deze zomer besloten te
stoppen.”
Na de zomer gaat de verbouwing
verder en wordt het voorste deel, waar
vroeger de winkel was, verbouwd.
“Weet je, regelmatig vragen mensen
ons wat de planning is. Ik zeg dan
altijd: het is klaar wanneer het klaar
is. We hebben geen planning. Bij een
project als dit moet je geduld hebben
en je moet tegen de rommel kunnen,”
lacht ze.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Benodigdheden:
· 20 gram kappertjes
· 20 gram zure augurkjes
· 1 sjalotje
· 10 gram bladselderij

· 1 ansjovisfilet
· 10 gram Dijonmosterd
· 75 gram mayonaise
· zout

100 gram € 1,25

Mager soepvlees

100 gram € 1,00

Gehakt cordon blue

4 stuks

gemarineerd of naturel

· 10 gram kervel
· 10 gram dragon

Varkens filet lapjes
“Waar beginnen jullie aan?”
Deze opmerking kregen Nicole en Rob
regelmatig te horen toen zij drie jaar
geleden hun plannen bekendmaakten.
De uit de jaren zeventig stammende
bakkerij stond namelijk al enkele jaren

leeg en was op zijn zacht gezegd voor
de toekomstige bewoners nogal een
project. Ook Nicole stond niet meteen te juichen toen haar echtgenoot
voorstelde om de bakkerij en het
woonhuis, dat in 1955 werd gebouwd,

€ 5,00

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

· witte peper

Bereiding:
• Was en snij alle producten fijn;
• meng alles met de mosterd en
mayonaise;
• breng de saus op smaak met
peper en zout;
• laat de remoulade een tijdje staan
om de smaak te ontwikkelen.
Serveertip:
Lekker bij de barbecue of
bij een lekker stukje gebakken vis

PUZZEL

Sudoku

Eet u smakelijk!

Randy
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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het onroerend goed, letterlijk
en ﬁguurlijk gezien in de
ruimste zin van het woord.

evenals (voormalige)

4
7

legt zich toe op de markt van

vooral woningen,

8
2

Coen Absil onroerende zaken

Het werkgebied betreft

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.

8

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

2
3

7

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

bedrijven in de
agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Oplossing vorige week:
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Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Alles in Vodafone Thuis
Vanaf nu is Vodafone er ook voor thuis met HD TV,
Internet & Bellen via glasvezel. Met Vodafone Thuis kijk
je haarscherp HD-TV op je TV en tablet. Heb je internet
zonder beperkingen en kun je voordelig bellen.
Kijk op vodafone.nl/thuis of bel 0900-9290 (€0,10 p.min.)
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Jeugdvoetbaldagen Horst
Jongeren van 7 tot 14 jaar bezetten tot en met vrijdag sportpark Ter Horst in Horst. Zij doen mee aan de
jeugdvoetbaldagen van RKsv Wittenhorst, een jaarlijks terugkerend evenement in de laatste week van de schoolvakantie.

Onder zomerse omstandigheden
startte RKsv Wittenhorst uit Horst
maandag 4 augustus voor de 24e keer
met haar Jeugdvoetbalweek.
Voetbalwedstrijden, trainingen,
boardingvoetbal, panna, spelregeltesten en zelfs specifieke keeperstrainin-

Jeu de Boulesclub Swolgen heeft vorige week haar kampioenen
bekendgemaakt. Na een spannend seizoen hebben de Golden
Army’s tijdens de laatste competitiedag het voor elkaar gekregen
om de JDBS-wisselbeker te winnen. Het team won de competitie
vorig jaar ook.

gen: alles dat met voetbal te maken
heeft, werd door ruim tweehonderd
jongens en meisjes uit de regio
gedaan. Alle deelnemers kregen aan
het begin van de week een volledig
voetbaltenue.
Stichting Jeugdvoetbaldagen orga-

niseert het evenement op het sportpark
in Horst om jongeren op een betaalbare
wijze kennis te laten maken met de
voetbalsport.
Voor foto’s en meer informatie,
kijk op www.jeugdvoetbaldagen.nl
Foto: Daphne Vermeulen

Sparta’18 Jako
Voetbalweek
Zo’n 215 deelnemers nemen deze week deel aan de Sparta’18 Jako
Voetbalweek 2013. De deelnemers zijn verdeeld over negen groepen.
Op maandag 5 augustus begon de voetbalweek met het uitdelen van tenues
in eigen kleurencombinaties per groep.

Fietsend van Frankrijk naar Horst
Drie leden van de VUT-groep van tweewielerclub TWC Oranje uit Horst hebben het initiatief
genomen om op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus gezamenlijk vanuit het Franse Givet in twee
dagen naar Horst te fietsen. Met deze tocht van ruim 300 kilometer wil de groep, bestaande uit twaalf
mannen en drie vrouwen, geld inzamelen voor Stichting KiKa. In de tocht zit één van de bekendste
hellingen uit de Waalse wielerklassiekers: de Muur van Huy. Na een overnachting in Maastricht fietst
de groep via Duitsland terug naar Horst en passeert daarmee in totaal vier landen. De fietsers hopen
op vrijdagmiddag weer in Horst te zijn. Voor meer informatie, kijk op www.twcoranje.nl

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

•

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

Heel veel nieuws en zeker niet duur. Anders, verrassend en veelzijdig.
Kleding, brocante, design, antiek, barok, retro en veel 60er jaren spullen.

TOT 18 AUGUSTUS OP ALLE ZOMERKLEDING EN
OOK OP AL HET TUINMEUBILAIR 35% KORTING!
Voor alle bezoekers gratis koffie, thee of fris met stuk cake.
Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl

Vanaf dat moment staat de hele
week voor de sporters in het teken van
voetbal. De dagindeling bestaat uit
onder andere kooivoetbal, pannavoetbal, honkvoetbal, voetvolley, technieken vaardigheidstrainingen, chaosvoetbal en opblaasboarding.
Binnen de groepen worden de
teams iedere dag opnieuw ingedeeld
zodat een medespeler van vandaag de
tegenstander van morgen kan zijn. Op
deze manier heeft iedereen evenveel
kans op het winnen van de individuele
prijzen. Ook wordt er op deze manier

bepaald wie er zich geplaatst heeft
voor de finale van de penaltybokaal op
vrijdagmiddag.
Bij de eerste dagen van de voetbalweek liepen de temperaturen vrij
hoog op, waarop de organisatie besloot
een waterkanon te regelen, zodat de
deelnemers in de pauzes even konden
afkoelen.
Op vrijdag vindt er een sponsoractiviteit plaats voor een goed doel:
Stichting Kans op Toekomst.
Voor meer informatie of foto’s, kijk op
www.sparta18.nl
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Zeelen zesde tijdens
Gamma Race Days
Door: Winteb Elcee De Boer racingteam
Tijdens de Gamma Racing Days op zondag 4 augustus op het circuit van Assen heeft Grubbenvorstenaar Koen
Zeelen met het Winteb Elcee de Boer racingteam de vijfde race voor het Open Nederlands Kampioenschap (ONK)
Dutch Superbike gereden. Hij eindigde als zesde.
De trainingen op zaterdag werden
verreden onder allerminst ideale
omstandigheden. De temperatuur was
perfect maar op het asfalt van het
TT-Circuit lag veel zand van het een
weekend eerder gehouden Truckstarfestival.
Het resultaat van de eerste training was hierdoor voor alle coureurs
niet naar tevredenheid. In de tweede
kwalificatie was er al wat meer grip
en reed Koen naar een zevende

startpositie.
Tijdens de race op zondagochtend
om 09.10 uur waren de omstandigheden nog beter en kon Koen, na
weer een goede start, strijden voor de
posities 5 tot en met 7. In de achtste
ronde raakte Zeelen door een schakelfoutje voor de haarbocht enigszins op
achterstand en reed hij enkele ronden
alleen op de zevende positie. In de
laatste zes ronden wist hij met zeer
goede rondetijden het gat weer te

sport 17

ONK Supersport 600

Net geen podium voor
Kevin van Leuven
Door: Anja van Leuven, United Gebben Racing
Kevin van Leuven heeft met het United Gebben racingteam tijdens de
Gamma Racing Day op het circuit van Assen op een halve seconde na het
podium gehaald. In de kwalificaties van zaterdag 3 augustus wist de
Swolgenaar de vierde tijd neer te zetten.

dichten. In de laatste ronde kon hij
door een onverwachte inhaalactie op
het achterste gedeelte van het circuit
zijn concurrent Kerkhoven passeren.
Hiermee stelde hij de zesde positie
veilig.
Donderdag 8 augustus maakt
Zeelen zijn debuut op het circuit van
Spa-Francorchamps. Op dit circuit
neemt hij zondag 11 augustus deel
aan twee races voor het ONK Dutch
Superbikes.

Peeters wint Poelstoernooi
Het Poels-jubileumtoernooi van de Horster Jeu de Boulesclub werd afgelopen weekend gewonnen door Jan
Peeters uit Horst. Hij mocht de Jan Poels-bokaal ontvangen. Tweede werd Nelly Vousten uit Horst. De derde plaats
was voor Sjeng Theeuwen.

Tijdens de race op zondag
4 augustus nam Van Leuven de
koppositie even in, maar hij moest
concurrent Kervin Bos voor laten gaan.
Deze bleek niet meer te volgen en
Kevin raakte gedurende de rest van de
wedstrijd verwikkeld in de strijd om de
derde plek met Thoonen en Schouten.
Meer dan de aansluiting houden zat er
niet in en Kevin zag een plek op het
podium in rook opgaan.

Van Leuven over de race: “Ik had
een goede start maar kon het niet
vasthouden. Ik kwam net wat tekort
om een aanval in te zetten. We hebben
wel weer progressie gemaakt met
de afstelling van de motor, dus een
volgende keer op Assen kunnen we dit
weer gebruiken.”
Van Leuven staat nu derde in het
kampioenschap.
Foto: Henk Teerink

Schatberg Open
Voor de 41e keer organiseert tennisvereniging Apollo ’69 uit Sevenum
een open toernooi. De Schatberg Open wordt gehouden van 25 augustus
tot en met 1 september.

Burgemeester Van Rooij overhandigt de Jan Poels-bokaal.
Jeu de Boulesclub Horst organiseerde vorige week onder zonnige
omstandigheden haar jaarlijkse jeu de
boulestoernooi. Maar liefst 176

deelnemers uit 24 dorpen namen deel
aan het toernooi. Burgemeester Kees
van Rooij van gemeente Horst aan de
Maas kwam de prijzen uitreiken.

Jeu de Boulesclub Horst bestaat dit
jaar 20 jaar. Het jaarlijkse Poelstoernooi
stond dan ook geheel in het teken van
het jubileum.

Tijdens de Schatberg Open wordt
er gespeeld in categorieën 3 tot en
met 7 in zowel single, dubbel als
mixed-dubbel. De 3 en 4 zijn open
voor alle leeftijden en 5, 6 en 7 zijn
17-plus. In de categorie 7 is tevens

een 35-plus toernooi. Alle onderdelen
worden gespeeld over twee gewonnen sets. Inschrijving is nog mogelijk
tot en met 16 augustus.
Kijk voor meer informatie op
www.toernooi.nl
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Alles-in-1 Glas EXTRA

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

advertentie-glas-263x395-staand.indd 1

5-7-2013 16:05:09
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15 VRAGEN aan Janine de Swart Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

leren en beter opletten. Gelukkig ben
ik wel over naar het nieuwe schooljaar,
zodat ik weer mijn uiterste best kan
gaan doen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat
zou dat zijn?
Waar sta jij over tien jaar?
Zeker weten een paard. Dat wil ik al
Ik hoop dat ik na tien jaar een
heel erg lang, maar mijn zus en ik kungoede studie achter de rug heb en
nen mijn vader niet overhalen om er
een succesvolle baan heb. Journalist
een te kopen. In plaats daarvan koopt
bijvoorbeeld, ik ben heel sociaal met
hij een chique minitractor voor mijn
mensen en het lijkt me heel leuk om
achter interessante dingen te komen. broertje.
Ik zie mezelf over tien jaar niet in een Je laatst ontvangen app’je/sms’je?
villa wonen in een buitenwijk. Ik hoop Van wie kreeg je die?
Heel veel ’hahaha’ achter elkaar in
juist dat ik in een dorp woon waar
kapitalen, van Bibianne Joosten. Ik zei
ik veel mensen ken. Wat ik over tien
jaar in ieder geval zeker heb zijn twee iets grappigs, ik weet niet meer precies
wat het was, maar ze moest erom
paarden, een hond, een ezel en een
lachen.
lama.
Sociale netwerken, wat vind jij
Als je iets opnieuw zou kunnen
daarvan? Wat is je favoriet binnen
doen, wat zou dat dan zijn?
deze groep?
Ik denk dat ik dan het hele schooljaar
Ik vind het superfijn dat ik kosteloos
opnieuw zou doen. Dan zou ik beter
Janine de Swart
15 jaar
Swolgen
Dendron College

OMDAT
SCHILDEREN

WELL EEN VAK IS.

op Whatsapp altijd met vrienden en
vriendinnen kan praten, waar ik ook
ben. Dat is dan ook echt mijn favoriet
binnen de sociale mediagroep.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Daar hoort zeker een crèmekleurige
Fiat 500 bij met bruin dak. Maar het
lijkt me ook leuk om met een tractor
en aanhangwagen naar school te gaan.
Dan pleur ik iedereen die ik tegenkom
in de aanhangwagen en dan hoeft
niemand meer te fietsen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Als Gaston echt bij ons voor de deur
zou staan, zou ik eerst denken dat hij
verdwaald zou zijn. Als blijkt dat hij
toch bij ons aan het juiste adres is zou
ik denk ik gewoon, heel natuurlijk,
keihard gillen, zodat iedereen in de
buurt weet dat ik een miljoen gewonnen heb.

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

goed is!
dat WEL
derwerk
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h
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42 20
( 077rv)ers3tr9aa8t 5, Horst l
Ko
live.n
childer@
vanwells

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

www.its-clean.nl

Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Mijn moeder kan altijd ontzettend
lekker zalm klaarmaken. Ze gebruikt
geen geheim ingrediënt, maar maakt
het wel op verschillende manieren
klaar: met provinciale kruiden of pesto
bijvoorbeeld. Ik vind het altijd heerlijk.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk al zes jaar bij een paardenhandelstal bij ons in het dorp. Ik vind het
superleuk om met de paarden op stal
bezig te zijn en om mee op concours te
gaan. Met alle mensen die er werken is het ook altijd supergezellig. Ik
verzorg en voer de paarden en maak
alles klaar voor concours. Eigenlijk doe
ik alles wat met de paarden te maken
heeft. Ik zet ze ook buiten of in de
molen bijvoorbeeld.
Leukste feestje ooit?
Ik heb niet echt een feestje wat ik
leuker vond dan andere. Bepaalde
feestdagen vind ik wel heel leuk:
carnaval bijvoorbeeld. Het is dan altijd
flink feesten en het is supergezellig
met de mensen waarmee ik ga.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Ik kan me herinneren dat ik iets
beledigends zei over One Direction
tegen een vriendin die daar fan van
is. Ze was eerst heel boos, maar toch
vroeg ik haar of ik met haar mee de
bus in mocht. Ze zei dat ze het goed
vond, maar toen ik later in de bus zat,
kwam ze niet meer opdagen en was ze
expres in een andere bus gaan zitten.
Ik moest toen in de bus naast een
leraar zitten en ik weet dat ik dat niet
zo leuk vond. Ik heb deze droom later
ook tegen haar verteld en ze moest
heel hard lachen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Studiedag. Dan kan ik lekker naar de
paarden of iets leuks doen met vriendinnen. Dan houden we een filmmiddag, gaan we terrassen, ergens eten of
gaan we zwemmen of shoppen of zo.
Gewoon lekker een dag geen school,
dat vind ik heerlijk.
Zon of sneeuw?
Zeker weten de zon. Ik vind winter echt
verschrikkelijk, vooral als er sneeuw
ligt. Het eerste waar ik aan denk als
er sneeuw ligt is: hoe ga ik in godsnaam met de fiets op school komen,
als er zo’n pak sneeuw ligt? Dan ga
ik sowieso vallen, dat weet ik al van
tevoren. In de zomer heb ik daar geen
last van, dan is het soms ook nog heerlijk weer om te fietsen.
Druk of rustig?
Dat ligt er bij mij heel erg aan. Op
mijn werk ben ik heel rustig omdat ik
dan bezig ben met iets waar ik heel
geïnteresseerd in ben. Op school wordt
me soms gevraagd om mijn mond
te houden, maar sommige vakken
interesseren me gewoon echt niet,
waardoor het voor mij heel moeilijk is
om me te concentreren.
Alfa of bèta?
Zeker weten alfa. Ik ben echt ontzettend slecht in exacte vakken omdat ik
geen inzicht heb. Wiskunde, scheikunde en natuurkunde zijn dus vakken
waar ik heel veel moeite mee heb. In
talen ben ik juist heel goed, daar haal
ik altijd hele goede cijfers voor.

Column

Taalknobbel
of -hobbel?
Taal: helemaal niet suf of
stom. Het creatieve brein gaat
er juist flink voor aan de slag,
waardoor wij met elkaar
kunnen communiceren en
delen. Natuurlijk gaat er hier
en daar wel eens iets mis, maar
juist die kleine foutjes zijn de
meest geweldige taalvondsten,
vind ik. Of je nou in het bezit
bent van een taalknobbel of
juist een -hobbel: uiteindelijk
komen we er wel uit...
Afgelopen week: aandachtig
luisterde ik naar een verhaal over
Facebook. Deze mevrouw legde
uit tegenwoordig niet meer zo
actief te zijn, maar nog wel
regelmatig mailtjes te ontvangen, over bijvoorbeeld ’taks’ en
zo. Taks? Ik ben best wel heel
actief op Facebook maar deze
vaktermen gingen zelfs mijn pet
te boven. Pas later had ik door
waar we het eigenlijk over
hadden: tags (spreek uit als
taègs). O ja... Dat deed me
denken aan mijn eigen oma, die
haar was altijd wast met A-riel.
Natuurlijk bedoelde ze het
bekende merk Ariel (spreek uit
als Ariël). Of die lieve mevrouw
die me enthousiast aankondigde
dat ze vanavond eens even
heerlijk de Tietaniek ging kijken.
Oh, leuk, maar dat programma
ken ik niet. Nee nee, ik moest
het kennen, die hele bekende
film: je weet wel, de Titaniek,
met die boot die gaat zinken. Ah!
Titanic! Dan heb ik het nog niet
eens over de verkeersborden
gehad, want ook die dingen zijn
blijkbaar ook niet 1-2-3 te
begrijpen. Onze grote mond dat
we echt wel het Duitse woord
voor uitrit weten, blijkt na een
opmerking over ’wat voor een
ontzettend groot dorp dat
Ausfahrt wel niet is, want ja dat
staat op bijna ieder verkeersbord’, toch niet zo vanzelfsprekend te zijn.
Ach ja, kan natuurlijk gebeuren. Zo herinner ik mijn geweldige kennis van de Spaanse taal
op vakantie nog: ik dacht dat
overal de ribjassen in de uitverkoop waren. Nou ja goed,
Rebajas betekent natuurlijk
gewoon sale en had helemaal
niets met een ribstofje te maken.
Over taalhobbels gesproken...
Mies

20

cultuur

08
08

Voorronde NK Beerpong
Tijdens het Zomerfeest van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 augustus in Kronenberg wordt een voorronde
gehouden van de Dutch Series of Beer Pong in de feesttent aan de Meerweg. Het toernooi begint donderdag
15 augustus om 19.00 uur.
De winnaar van het beerpongtoernooi in Kronenberg maakt kans op een
ticket naar de Nederlandse kampioenschappen en uiteindelijk zelfs een
ticket naar de World Series of Beer
Pong in Las Vegas. Voor meer
informatie of aanmelding, kijk op
www.beerpongkronenberg.nl
Beer pong is een Amerikaans
studentenspel waarbij twee teams een
pingpongbal over een tafel gooien met
als doel de bal terecht te laten komen
in een beker van de tegenstander.
Het spel bestaat uit vier spelers, twee

teams van twee, die per team aan
weerszijde van de tafel tien bekers
opzetten in een driehoekformatie.
Om en om proberen de teams een
pingpongbal in de bekers van de
tegenstander te gooien. Als een bal
landt in een beker, is het de bedoeling
dat het glas leeggedronken wordt. Het
glas wordt dan van tafel gehaald. Het
eerste team dat erin slaagt alle bekers
van de tegenstander weg te spelen, is
de winnaar van het spel.
Naast beer pong staat het
zomerfeest ook in het teken van een

darttoernooi van DC Umme, vanaf
20.00 uur. Het weekend wordt verder
opgeluisterd met muziek. Zo spelen op
vrijdagavond de Sevenumse formatie Flash! en dj’s Kroet en Karboet.
Als de organisatie alles rond krijgt,
wordt daar nog een optreden van
een ’stoere band’ aan toegevoegd.
De feesttent is open vanaf 21.00 uur.
Zaterdagavond draait 3FM-dj Paul
Rabbering met hulp van de Wo-Men
Discoshow.
Voor meer informatie, kijk op
www.zomerfeestkronenberg.nl

Beatz & Bandz
Summerfestival 2013
Het nieuwe Lottumse festival Beatz and Bandz heeft op zaterdag 3 en zondag 4 augustus plaatsgevonden.
De eerste editie van dit evenement, waar dj’s en bands naast elkaar optraden, werd gehouden op het grasveld bij
rijhal Hoogveld.

Kunstenaars
in de dop
Kinderen van de buitenschoolse opvang in Melderslo, Broekhuizen en
Grubbenvorst werkten deze zomer met het thema kunst, door verschillende
uitstapjes te doen en zelf aan de slag te gaan. De kunstwerkjes van de
kinderen werden verzameld en verschillende BSO’s van Kinderopvang ’t Nest
werden omgetoverd tot een museum.
De hele zomer hebben de kinderen
hard gewerkt aan allerlei kunstwerkjes
die in de laatste zomervakantieweek in
het museum tentoongesteld worden.
De kinderen van de BSO in Grubbenvorst
hebben het museum ‘Groene kunstmuseum’ genoemd, naar aanleiding
van de naam van de locatie,
’t Groenewoud.
De kinderen hebben met verschillende materialen en technieken
gewerkt. Zo hebben ze beeldjes
gemaakt van gips, brooddeeg en klei
en hebben ze schilderijtjes gemaakt.
De kinderen hebben allerlei uitstapjes

gemaakt en daar deden ze ook weer
veel ideeën op. Ze zijn onder andere
naar De Baersdonck in Grubbenvorst en
Oet de Verf in Panningen geweest. Daar
zagen ze hoe mensen met een verstandelijke beperking kunstwerken maken.
Op maandag 5 augustus werd het
museum officieel geopend door het
bestuur van speeltuin Roeffen Mart.
De kunstwerkjes worden verkocht en de
opbrengst gaat naar de Grubbenvorster
speeltuin. Tot en met vrijdag 9 augustus
zijn de werkjes van 14.30 tot 17.00 uur
te bezichtigen. Ook zijn lekkernijen te
koop.

Iconenexpositie
Het nieuwe festival werd georganiseerd door tien vrijwilligers van
OJC Canix uit Lottum. Deze vonden het
na het festival Weistock, waar rock en
metal de boventoon voerden, tijd voor
verandering. Hieruit ontstond de eerste

editie van het nieuwe Lottumse
festival. Op twee podia werd naast de
vertrouwde rockmuziek van bands ook
techno- en dancemuziek gedraaid.
Zaterdag stonden op het Beatzpodium onder anderen Pet Detectives

en dj Styn en op het Bandz-stage
waren onder meer Infernal Scheiße en
Afterpartees te vinden. Zondag werd
het festival afgesloten door 30past7.
Voor meer foto’s van het festival,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Uw oude tafel weer als nieuw?

Meubelmakerij & Interieurbouw

!
Dat kan
een
Bel voor
oﬀerte

Meubelmakerij
& Interieurbouw

Kreuzelweg 20 - 5961 NM - Horst
t 077 4641 998
m 06 5050 7799
Bekijk onze op maat ontworpen producten

www.frankcox.nl

Mariafeesten in
Tienray
In Tienray vinden van 15 tot en met 18 augustus de jaarlijkse
Mariafeesten plaats. Er vinden dan onder meer plechtige vieringen, de
sacramentsprocessie en lichtprocessie plaats.
Op 15 augustus is het Hoogfeest
Maria Ten Hemel Opneming, opgeluisterd door het Gemengd Koor van
Tienray. Op 17 augustus vindt er vanuit
de parochies Blitterswijck, Castenray en
Wanssum een bedevaart plaats, op
18 augustus vanuit Meerlo. Om 15.00
uur is het Marialof met sacramentsprocessie. Na afloop van dit Marialof wordt
door Mgr. F. Wiertz en burgemeester
Kees van Rooij van gemeente Horst aan
de Maas het vernieuwde kruiswegpark
officieel geopend.
In het kader van het jaar van het
geloof, is er een bijzonder expositie
van iconen. Rondom de verschillende
geloofspunten zijn door G. Hüsstege
uit Eindhoven diverse grote iconen
gemaakt. Deze reizende expositie
doet tijdens de Mariafeesten Tienray
aan. Zoals het nu staat de enige keer
dat ze Limburg te bezichtigen zijn. De
expositie is rondom de vieringen vrij

te bezoeken. Op 16 augustus verzorgt
de heer Hüsstege om 20.00 uur een
inleiding over de betekenis van iconen.
Deze inleiding vindt plaats in het
gebouw achter de kerk van Tienray.
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Bronzen Wijsneus
tijdens Peelkabouterdag
De jaarlijkse Peelkabouterdag, georganiseerd door Stichting de Peelkabouters, vindt dit jaar plaats op zondag
29 september van 12.00 tot 17.00 uur. Op deze speeldag voor kinderen in het centrum van Horst wordt voor de
negende keer de Bronzen Wijsneus uitgereikt door burgemeester Kees van Rooij.
De Bronzen Wijsneus wordt
gegeven aan een inwoner uit Horst
aan de Maas die zich opvallend of in
stilte heeft ingezet voor kinderen en
jeugdigen. De jury die de binnengekomen kandidaten zal beoordelen
bestaat uit Peter Deriks, Marlies

Janssen, Ellen Peeters en Marleen
Theeuwen. De juryvoorzitter is Romé
Fasol. De Bronzen Wijsneus is
ontworpen door de Limburgse
kunstenaar Joep Nicolas van
Ronkenstein.
Voor meer informatie en de voor-

waarden waaraan een kandidaat
voor de Bronzen Wijsneus moet
voldoen en voor informatie over het
aanmelden van kandidaten, kijk op
www.peelkabouters.nl De sluitingstermijn voor inzendingen is zondagavond
1 september.

Phoenix on the Beach 2013
Na het succes van vorig jaar pakt OJC Phoenix uit Hegelsom haar
evenement Phoenix on the Beach nog grootser aan. Het gratis festival vindt
dit jaar van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus plaats.

Drie man en een Diskjokkie openen
het festival op vrijdag 9 augustus om
20.00 uur. Kid De Luca en MC Boogie
proberen in de relaxte setting op het
zand een Ibiza-gevoel te creëren in
Hegelsom.

Wit zandstrand
Op zaterdag wordt er beachvoetbal
gespeeld en op zondag is het tijd voor
beachvolleybal op het witte zandstrand. Opgeven voor de wedstrijden
kan binnenkort op www.ojcphoenix.nl
Zaterdagavond komen The Hedge en
Flash! hun muziek ten gehore brengen
en is dj Stijn ter plaatse om de boel
aan elkaar te draaien en voor een
toepasselijke afsluiter te zorgen.
Zondag 11 augustus kan er na het
volleyen onder het genot van een
koude versnapering rustig worden
bijgekomen van dit festijn. Dj Lollypop
zorgt de hele dag voor een lekker
muziekje en sluit het Hegelsomse
festival ook af.

Kid De Luca

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

titi

tititi

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

Cultuurfestival OP2013
Op het Wilheminaplein in Horst vindt op zondag 8 september het gratis toegankelijke cultuurfestival
OP2013 plaats. Inwoners, clubs en verenigingen die zich willen presenteren op één van de drie podia of op de
festivalmarkt kunnen zich vanaf nu aanmelden.
“Vorig jaar was er veel belangstelling voor de eerste editie van het
festival,” aldus Pieter-Nic van den
Beuken van cultureel projectbureau
Witgoed en van Bontewas. “We
hebben daarna veel aanmeldingen gekregen van lokale bands en
artiesten die zich ook aan een groot
publiek willen presenteren. Culturele

initiatieven uit de kernen van Horst
aan de Maas bieden we graag een
podium.”
Alle vormen van cultuur zijn
welkom volgens Van den Beuken.
De podia bieden plaats aan bands,
cabaret, straattheater, koren en zelfs
filmprojecten. Voor zo’n soort projecten wordt er een bioscoop in een

zeecontainer gemaakt. Voor meer
informatie over OP2013 kijk op
www.op-festival.nl Aanmelden kan
via info@op-festival.nl
Voor deelnemers tussen dertien
en achttien jaar is er een Kunstbende
Open Podium. Aanmelden hiervoor
kan via www.kunstbendelimburg.nl/
horst

24e Kennedymars Melderslo
Melderslo staat in het weekend van 16, 17 en 18 augustus helemaal in het teken van de Kennedymars Feesten,
met als hoogtepunt de 24e Kennedymars vanaf zaterdag 17 augustus om 22.10 uur.
Behalve de mars van 80 kilometer
worden ook andere activiteiten georganiseerd. Op vrijdagavond begint het
Kennedymars-weekend om 18.30 uur
met een rommelmarkt in de feesttent.
Vanaf ongeveer 20.30 uur begint een
goederen- en dienstenveiling en een
open podium.
Zaterdag begint met fietstochten
waar ook ligfietsen aan deel kunnen nemen. Vanaf 09.00 uur starten
deelnemers aan routes van 40 of 70
kilometer. De route voor ligfietsen

start om 10.00 uur bij de feesttent in
Melderslo. Ook wordt er weer een MTB
Streetrace gehouden.
Het hoogtepunt van de feesten
begint op zaterdagavond om 22.10 uur.
Voor de 24e keer start de Melderslose
Kennedymars bij de feesttent in het
centrum van het dorp. De 80 kilometer lange mars loopt langs akkers,
weilanden, bloemenvelden, blauwe
bessenvelden en diverse kernen van
de gemeente Horst aan de Maas. Vanaf
20.00 uur is er zaterdagavond livemu-

ziek van The Sparks.
Op zondagochtend starten de
overige wandeltochten. Om 07.00 uur
start de halve Kennedymars van 40
kilometer. Een uur later vertrekken
de wandelaars die 25 kilometer gaan
lopen en om 10.00 uur begint de
‘minimars’, een wandeling van 10 kilometer. Joekskapellen verzorgen muziek
en er zijn springkussens voor de jeugd.
Voor inschrijving en meer informatie,
kijk op www.mkm.melderslo.net of bel
naar 077 711 43 00.

Open dag
Yogacentrum ''L'Espoir"
10 augustus vanaf 10.30 uur
inschrijven voor workshop tel. 077-8515008 / 06-83032576
www.yogacentrumlespoir.nl

Wil jij op een speelse manier kennis maken met de zwemsport,
en bezit jij diploma B en/of C? Schrijf je dan nu in voor het

STERRENPLAN
17 augustus 2013 starten we met een nieuwe groep
en er zijn nog plaatsen !!!
(Je mag eerst 3 keer proberen)
Voor vragen neem kontakt op met Chantal Vogelzangs
0478-501773 of e-mail naar opleiding@hzpc-horst.nl

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!
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AGENDA
America

Openstelling museum
zo 11 augustus 13.00–16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Dorpsraadvergadering
wo 14 augustus 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Grubbenvorst
Open dag

zo 11 augustus 15.00-17.30 uur
Organisatie: Stichting Kom er bij
Locatie: De Baersdonck

Hegelsom

Phoenix on the Beach
vr 9 t/m zo 11 augustus
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: plein voor de soos

Horst

24e Jeugdvoetbaldagen
t/m vr 9 augustus
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: Sportpark Ter Horst

08
08

Zomermarkt
do 15 augustus
12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

Muziek op Harmoniefeesten
Classic rockcoverband Stunning Suzy geeft op zaterdag 10 augustus een optreden op de Harmoniefeesten in
Horst. Christopher Green opent de avond om 20.30 uur, waarna Stunning Suzy het podium op het Wilhelminaplein
om 22.00 uur overneemt.

Kronenberg
Zomerfeest

do 15 t/m za 17 augustus
Locatie: Torrekoel en feesttent
Meerweg

Lottum

Zomerkrans vlechten
vr 9 augustus 10.00 – 11.30 uur
Locatie: De Vrije Akker

Melderslo
Kroetwis maken

zo 11 augustus
11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Sport- en speldagen
do 8 en vr 9 augustus
10.00 - 15.00 uur
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: Sportpark De Vonckel

Dorpsraadvergadering

Na dit jaar al op verschillende podia
in de regio te hebben gespeeld, met als
hoogtepunt het concert op 21 juni in

‘t Gasthoês in Horst met het HarmonieOrkest Noord-Limburg, doet Stunning
Suzy nu het Wilhelminaplein aan.

Voor meer informatie over het
optreden, kijk op www.stunningsuzy.nl
Foto: Marcel Hakvoort

do 15 augustus 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Open dag Stichting Kom er bij

Sevenum

Stichting Kom er bij uit Grubbenvorst houdt zondag 11 augustus van 15.00 tot 17.30 uur een open dag.
De stichting verzorgt sinds begin dit jaar de dorpsdagvoorziening in Grubbenvorst.

vr 9 augustus 16.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: centrum

do 8 t/m zo 11 augustus
19.00 uur
Locatie: De Schatberg

Neon Summerparty

Jako voetbalweek

vr 9 augustus 21.00 uur
Organisatie: VC Ieskald
en Ram Sjiek
Locatie: café De Beurs

t/m vr 9 augustus
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: Sportpark ‘t Spansel

Iedere dinsdag komen twaalf
dorpsgenoten een dag doorbrengen
in de huiskamer van Stichting Kom er
bij, die is ingericht in creatief centrum
De Baersdonck. De gasten kunnen
tijdens de dag contacten leggen,
vertellen, spelletjes doen en
puzzelen, lezen en samen eten. Soms
worden uitstapjes georganiseerd,

Breicafé
vr 9 augustus 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Allemansmert met
livemuziek

Optreden Christopher
Green en Stunning Suzy
za 10 augustus 20.30 uur
Org: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Rommelmarkt
zo 11 augustus 08.30–15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

Circus Freiwalds Menagerie

Kindervakantiewerk
do 8 t/m za 10 augustus
Locatie: Sportpark Kerkebos

Tienray

Mariafeesten
do 15 t/m zo 18 augustus

MEGA Rommelmarkt

Carbootsale Horst
zo 11 aug. 8.30/15.30 u
350 stands Evenemententerrein
Tienrayseweg 5961 NL, A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

25 aug. Carbootsale Reuver
06-54345123

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

Kroetwis maken
bij Museum De Locht
Het maken van een kroetwis is een volksgebruik dat rond Maria
Hemelvaart plaatsvindt. Museum De Locht in Melderslo geeft de gelegenheid om op zondag 11 augustus een kroetwis te maken.
Een kroetwis is een bundel van
kruiden en planten met onder andere
boerenwormkruid, haver, rogge,
appel, elzenblad en bietenblad. Een
kroetwis moet er voor zorgen dat
men beschermd blijft tegen hoofdpijn
en verkoudheid maar ook blikseminslag. Op zondag 11 augustus kunnen
kinderen onder begeleiding een eigen

voorziening. Ook kan men kennismaken met de klus- en hulpdienst, die
praktische, vaak technische hulp of
hulp van sociale aard verzorgt.
De open dag wordt opgeluisterd
door muzikanten Hay, Leo en Wout.
De Baersdonck is te vinden op de
hoek van de Kloosterstraat en de
Julianastraat in Grubbenvorst.

Swolgen

Kindermarkt
zo 11 augustus 09.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: centrum

zoals met de kermis met de huifkar
door het buitengebied en een lunch op
De Lindehoeve.
Bezoekers kunnen tijdens de open
dag zien waar de huiskamer gevestigd
is, hoe de inrichting is en wat de gasten
zoal doen. Enkele gasten, een aantal
vrijwilligers en leden van het bestuur
zijn aanwezig: zij vertellen over de

kroetwis maken in museum De Locht
in Melderslo. In de smidse laten
smeden hun vaardigheid zien in het
maken van siersmeedwerk. Verder
zijn er verschillende exposities te
bekijken: Van baby tot bengel, Mijn
beeld van Beatrix, Van legende tot
volksgebruik en een expositie over
Al’t Bier.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HO

ECTIE
UTWORMINSP

06-22605746

●

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

Blitterswijck

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

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

25
jaar
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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

Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
9 t/m 15 augustus
Kies Mondzorg Well
t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

11.00

Heilige mis

09.45

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Voor onze locatie in Swolgen zoeken wij een

schoonmaker m/v
voor het schoonmaken van witgoed.
Het gaat om het poetsen van koelkasten en wasmachines.
Wij zoeken iemand voor minimaal 8 uur maar het zullen in
de praktijk meer uren zijn. De voorkeur gaat uit naar
iemand die flexibel inzetbaar is.
Voor meer info kunt u contact opnemen met 06 31 63 25 27
Partijdumper, Wilhelminastraat 35B, 5802 BA Venray

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

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Huisartsenpost

Heilige mis

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

service 23

Heilige mis
Vredeskapèl
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

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

www.haardstede.nl

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

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

24

Harmoniefeesten
Horst 9, 10 en 11 augustus
14.00 uur

Vrijdag
9 aug.

Allemansmert

Grote braderie in centrum Horst

20.00 uur Quintella
Take 9
22.00 uur 10 Feet Up

Zaterdag
10 aug.

20.00 uur Live op het Plein
Christopher Green
Stunning Suzy

09.00 uur Kindermarkt (entree € 2,00)
Op het Harmonieterras kofﬁe met gebak € 3,00.

Zondag
11 aug.

10.00 uur Talentenpodium voor jeugdig talent

14.00 uur
16.30 uur

The Fishnet Stockings
The Sparks

®

Haegens
Bouw

Sponsor slagwerkgroep

Sponsoren Harmoniefeesten 2013
Sponsoren Jeugdsponsorplan
CMS Energiesystemen
Dinnissen Machinefabriek bv
Haegens Bouw bv
Innovista Accountants – Adviespartners
Inter Chalet bv
Janssen de Jong bv
Mertens bv Gewasbescherming
Munckhof Groep bv
Notariskantoor De Laat & Gulikers
Rabobank Horst-Venray
Renschdael Groep
Vissers Olie bv
Green Sound and Light
Sponsor Slagwerkgroep
Novitas Notariaat
Overige sponsoren
ACB Banden bv
ACCON/AVM Adviseurs en Accountants
Administratiekantoor Verstraelen
Administratie Partners
Assurantiegroep Horst
Autoschade Horst bv

Autoschade Herstel Noord Limburg
Bakkerij Broekmans
Bert Tacke Dakservice
Blok 10
Café De Buun
Café ’t Centrum
Café de Lange
Chinees Indisch Restaurant Tin Sun
Expert Coenders bv
Dames- en Herenkapsalon “Happy Hair”
De Kasteelboerderij
Depro Beurzen Veldhoven
Eeri vof Evenementen en Organisatie
Euro*P.A.
Engineering & Process Control Visscher bv
Fixet Sevenum
HALLO Horst aan de Maas
Henk Bovee Keukens
Herraets Slapen & Wonen, Zit en Relax
H & H Marktkramen Verhuur
Hoeymakers Grondwerken & Transport
Houthandel Mol bv
Ideaal Machinebouw en Constructies bv
Jac Nooyen Mannenmode Venray
Jansen – Noy Mode Sevenum

Kapsalon Anja & Loek
Kleuskens Schoonmaakbedrijf bv
Kruytzer Optiek en Optometrie
Liesbeth’s Grand Café
Litjens Juwelier
Lumar
Green Sound and Light
Plus Supermarkt
Poels Auto-Electronica & Beveiliging
Praedé Kappers
Proﬁ Temp Klaassen
Prins Bernhard Cultuurfonds
Severens Beveiliging
Slagerij Joosten
Ster Videotheek
Sylvan Horst bv
’t Trostomaatje
Theunissen dakbedekkingen
Verstappen Verpakkingen
VOF Henraath Metaalrecycling Melderslo
VOF Horst Verhuur
Weemen Drukkerij & Communicatie
Weijs Drankenhandel en Slijterij
IJssalon Passi

