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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

12
barbecue.nl

gemeentenieuws pagina

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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Zomerfeest Kronenberg
In Kronenberg begon donderdag 15 augustus het jaarlijkse Zomerfeest. Een voorronde van de Dutch Series of Beer Pong, het Open Kronenbergs Dart Toernooi dat
georganiseerd werd door dartclub Umme en kienen in De Torrekoel: tijdens de eerste avond was al een gevarieerd aanbod aan activiteiten. De rest van het weekend traden
onder anderen Flash! en dj Paul Rabbering op.
Voor meer foto’s van het Zomerfeest, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Buch in de Bajes A73 twee weekenden dicht
ﬁlmt in Evertsoord

Rijkswaterstaat werkt de komende weekenden aan de A73. De snelweg is daarom van vrijdag 23 augustus
21.00 uur tot maandag 26 augustus 06.00 uur gesloten tussen Venray en knooppunt Zaarderheiken. Ook het
weekend van vrijdag 30 augustus tot maandag 2 september is de snelweg dicht.

Presentator Menno Buch volgt
voor dit programma de medewerkers
en gedetineerden in hun werk en
verblijf in PI Ter Peel. De opnames
worden waarschijnlijk volgend
voorjaar uitgezonden.
De eerste serie van Buch in
de Bajes werd opgenomen in een
inrichting voor mannen en deel twee
volgde de gedetineerden van de PI
in Vught. Tijdens deze serie stonden

ook mannelijke gevangenen centraal.
Beide inrichtingen vallen, net als
Ter Peel, onder de landelijke dienst
justitiële inrichting.
De programmamakers benaderden de dienst ook voor een derde
serie. Uiteindelijk is overeengekomen
die op te nemen in Evertsoord, om zo
ook vrouwen in detentie in beeld te
brengen.
Lees verder op pagina 02

Rijkswaterstaat vernieuwt het asfalt
van de A73 tussen Venray en knooppunt Zaarderheiken, in de richting van
Venlo. De onderhoudswerkzaamheden
betreffen regulier onderhoud dat
wegennet, viaducten, bruggen en
tunnels periodiek nodig hebben, zoals
asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de
vangrail.
Weggebruikers moeten rekening
houden met omleidingsroutes, een
langere reistijd en extra drukte.
Beide opritten in Horst aan de Maas
(oprit 10, Horst-Noord en oprit 11,
Horst) richting Venlo zijn beide weekenden ook gesloten. Lokaal verkeer

vanuit Venray naar Venlo wordt
omgeleid via de N270 tot Ysselsteyn en
de N277 en A67 richting Venlo.

www.ahhorst.nl

De derde serie van het tv-programma Buch in de Bajes wordt
opgenomen in de Penitentiaire Inrichting (PI) voor vrouwelijke
gedetineerden Ter Peel in Evertsoord. Dat heeft de instelling dinsdag
20 augustus bekendgemaakt.

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

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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van
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Rutten
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Kruisen en kapellen - Kapel Herenbosweg Melderslo
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Alfa,
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Kijk voor meer informatie op
www.rijkswaterstaat.nl of bel
0800 80 02.
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multipack
Regular, Light of Zero
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Frituurpan
veroorzaakt
brand
Een oververhitte frituurpan was
de oorzaak van een brand zondagmiddag 18 augustus in Meerlo.
De brand was snel onder controle.
Het vuur ontstond in de garage
van een woning aan de Pilmus
in Meerlo. Omdat de garage deel
uitmaakte van een geschakelde
woning, schaalde de brandweer uit
voorzorg de brand op. De brandweer
wist het vuur uiteindelijk snel onder
controle te krijgen.

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
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Recensie Het geheim van Pandora – Christian Rutten

Spektakelstuk vol avontuur
Het geheim van Pandora ontstond toen Christian Rutten (12) uit Horst en een vriendinnetje een zelfverzonnen verhaal aan het spelen waren. Christian
vond het zo leuk dat ze besloot het verhaal op te schrijven. Twee jaar later komt haar eerste boek uit met het verhaal dat begon op een trampoline.
zinnetjes helder
beschreven. “Mijn
lievelingspersonage is de rustige
Melissa. Tijdens
het spelen was
ik ook Melissa.
Melissa is eigenlijk
de eerste die
Loena een prachtig
geschenk geeft:
vriendschap”, zegt
Christian.
De schrijfster
is duidelijk net
zo fantasierijk als
de hoofdpersoon:
problemen die
een meisje zou
kunnen tegenkomen wanneer ze
een buitenaards
volk tegenkomt,
zoals taal, worden
dan ook creatief
opgelost. Christian
had het verhaal al
duidelijk in haar
hoofd toen ze het
opschreef: de hele
wereld is in detail
uitgewerkt en draagt
eraan bij dat de lezer zich

Christian was tien toen ze begon
met het schrijven van het
verhaal. Een week voor haar
twaalfde verjaardag was het
af. Maar iets eerder al was
het idee ontstaan om er ook
daadwerkelijk een boek van
te maken. “Toen ik bij hoofdstuk 9 was, bedachten mama
en papa dat als het verhaal af
was we het gewoon eens op
zouden sturen naar een uitgever.” Uitgeverij Boekscout zag
wel wat in het verhaal en toen
was Het geheim van Pandora
een feit.

Fantasierijk en
creatief
Het geheim van Pandora
vertelt het verhaal van Loena,
die het op school en thuis niet
altijd even leuk heeft. Op een
wel heel bijzondere vakantie
beleeft ze allerlei avonturen
en neemt haar leven een heel
andere wending. Knap aan het
kinderboek is dat Loena al in
een paar pagina’s een volwaardig karakter is: de lezer leeft al
snel met haar mee. Ook andere
karakters worden in een paar

helemaal in de wereld gezogen voelt.
De schrijfster is erg sterk in het scheppen van de stemming van het verhaal.
Ook heftige onderwerpen worden niet
geschuwd, bijvoorbeeld wanneer er een
groot gevecht plaatsvindt. Dit is voor
sommige jonge lezertjes misschien wat
eng, maar voor anderen misschien juist
het spannendste en leukste stuk.

Van avontuur naar
avontuur
Het verhaal gaat in een snel tempo.
In de 88 pagina’s die het boek telt,
worden tal van personages geïntroduceerd en vliegt de hoofdpersoon
van avontuur naar avontuur. Het hoge
tempo in het verhaal zorgt ervoor dat
sommige avonturen alweer voorbij
zijn voordat de lezer het goed en wel
in de gaten heeft. Sommige verhalen
zouden wat meer uitgebouwd kunnen
worden, maar het hoge tempo past
goed in een kinderboek. De epische
strijd aan het eind van het boek zou in
menig Hollywood-film niet misstaan.
Het verhaal eindigt dan ook in stijl met
een cliffhanger. Dat heeft Christian heel
bewust gedaan: “Ik ben nu al dingen
aan het bedenken voor deel twee.”
Een nieuwe kinderboekenkampioen is
geboren.

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
Rick van Gasteren (stagiair)
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jessy van de Ven
Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Huub Thijssen 077 396 13 53
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Zienswijze tegen bestemmingsplan CVI

SAAL vreest verlies
archeologische schatten
Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL) heeft een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan
Raaieinde Grubbenvorst. Volgens de stichting is er in de voorbereiding voor de centrale zandverwerkingsinstallatie (CVI) van DCM te weinig gelet op archeologische waarden in het gebied.
Volgens SAAL zouden door de
komst van de CVI waardevolle
archeologische vondsten kunnen
verloren gaan. Zij baseren hun mening
op meerdere archeologische onderzoeksrapporten in het gebied. Een van
die onderzoeksrapporten, dat RAAP
Archeologisch Adviesbureau in
opdracht van DCM heeft opgesteld,
stelt dat er vier behoudenswaardige
archeologische vindplaatsen in het
plangebied geconstateerd zijn.
RAAP beval in het rapport aan deze

plekken te onderzoeken door middel van
een opgraving. De provincie vindt archeologische begeleiding bij de werkzaamheden echter voldoende. “Hierdoor gaan
niet alleen waardevolle archeologische
vindplaatsen ongezien verloren, maar
loopt de gemeente ook grote financiële
risico’s”, aldus SAAL. “Door het ontbreken van goed vooronderzoek is de kans
uitermate reëel dat niet onbelangrijke
en behoudenswaardige archeologische
vondsten worden gedaan en het werk
moet worden stilgelegd met als gevolg

schadeclaims bij de gemeente en
projectfrustratie.”
SAAL vindt het plan van de
gemeente wat archeologie betreft
onzorgvuldig gemotiveerd. “Het
voldoet niet aan de eisen die aan
de omgang met archeologie binnen provinciale aandachtsgebieden
moeten worden gesteld.” Zij hoopt dat
de gemeente bij de herziening van
het plan meer rekening houdt met
mogelijke archeologische vondsten in
het gebied.

Jongens
beklimmen
kerk Sevenum
De politie heeft in de nacht van
dinsdag 20 op woensdag 21 augustus
rond 04.00 uur drie jongeren
aangehouden. Zij zouden de kerk van
Sevenum hebben beklommen.
De politie kreeg een melding dat
er twee jongens op het dak zaten van
de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk
aan de Kerkstraat. Agenten troffen ter
plaatse een jongen aan die deed alsof
hij aan het urineren was. De 19-jarige
jongen uit Sevenum had een schaafwond op zijn arm, waarop hij werd
aangehouden. Omdat er nog twee
personen op het dak aanwezig zouden
zijn werd besloten om de hoogwerker
van brandweer Venlo op te roepen.
Agenten hebben uiteindelijk op het dak
twee Sevenumse jongens van 18 en 19
aangehouden.

Vervolg voorpagina

Buch in de Bajes ﬁlmt
in Evertsoord
“Uiteraard heb je met de privacy van
de gedetineerden te maken. We hebben
daarom bedongen dat zij onherkenbaar en onherleidbaar geportretteerd
worden”, aldus communicatiemedewerker Trudy Hoeymakers. “De medewerkers mogen zelf aangeven of zij
wel of niet in beeld willen komen.”
Begin september start het filmen in de
gevangenis, dat enkele maanden gaat
duren. Hoeymakers gaat ervan uit dat er

zich geen problemen gaan voor doen.
“Natuurlijk moet je de balans zien te
vinden tussen het goed in beeld brengen van onze werkzaamheden en het
feit dat de makers graag een spannend
programma willen brengen. We gaan
het dan ook niet mooier maken dan dat
het is. Van onze collega’s in Vught en
Almere heb ik begrepen dat de samenwerking heel goed is verlopen. Ik heb er
dan ook alle vertrouwen in.”

Personal trainer
starterspakket!
Effectief aan de slag

€99,00

€49,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Geen geld renovatie
jeugdgebouw Kronenberg
Gemeente Horst aan de Maas stelt geen geld beschikbaar voor een renovatie van het jeugdgebouw aan de
Meerweg in Kronenberg. Stichting Jeugdgebouw had hierom gevraagd, omdat zij van mening is dat het jeugdgebouw een grondige opknapbeurt nodig heeft.

Een heerlijke
boterham
HORST • GRUBBENVORST

De gemeente besloot eerder al dat
Stichting Jeugdgebouw Kronenberg
geen exploitatiesubsidie meer kreeg.
Die subsidie besloeg ruim een derde
van de inkomsten van de organisatie,
waardoor de stichting genoodzaakt was
op zoek te gaan naar andere manieren
van inkomen. Stichting Jeugdgebouw
wilde het pand daarom in weekenden
en vakanties gaan verhuren. “Dat kan
alleen als het gebouw en omgeving
aan alle eisen voldoen. Dit is helaas
niet het geval. Het dak is niet geïsoleerd en lekt. De buitenberging is
bouwvallig en bevat asbest. Dit weerhoudt potentiële huurders ervan om

het gebouw te huren”, liet de stichting
de gemeente weten.
Ook ontbreekt volgens de vereniging een deugdelijke afrastering op
het terrein en is de stookplaats aan
een opknapbeurt toe. Zij vroeg de
gemeente daarom om een eenmalige subsidie van 19.000 euro voor de
renovatie, zodat de vereniging zichzelf
daarna kon bedruipen.
De gemeente verleent deze
subsidie niet, omdat het gebouw
volgens hen niet in het huidige
accommodatiebeleid past: de locatie is niet multifunctioneel en is dus
geen basisaccommodatie. Daarnaast

is beheer en exploitatie in handen
van de stichting, stelt het College van
B&W. Renovatie valt onder regulier
onderhoud. “Wij hebben de beschikking ontvangen en gaan ons deze week
beraden op verdere stappen. Feit is
wel dat wij het niet eens zijn met de
beschikking alsmede de beweegredenen van de gemeente”, aldus Stichting
Jeugdgebouw Kronenberg in een eerste
reactie.
Het gebouw in Kronenberg
wordt voornamelijk gebruikt door
Kronenbergse Jongens en Meisjes
(KJEM), onderdeel van Jong Nederland
Limburg.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Bassist verlaat Rowwen Hèze
Bassist Jan Philipsen van Rowwen Hèze heeft aangekondigd de band gaan te verlaten. Zijn voornemen is om
tijdens de Slotconcerten in America, op 1 en 2 november, officieel afscheid te nemen.

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

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

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

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

Philipsen wordt vijftig jaar en vindt
dit een goed moment om eens kritisch
naar zijn leven te kijken, laat hij weten
op de website van de band. “Ik ga mijn
andere interesses meer uitwerken en
verder concretiseren. Meer ruimte en

tijd voor mijn hobby’s zoals schrijven,
natuurbeheer, historie en educatie over
het Noord Limburgse landschap. Muziek
zal zeker altijd mijn passie blijven,
maar na 28 jaar wordt het ook tijd voor
wat anders.”

De band laat weten zijn besluit te
betreuren, maar ook te respecteren.
Zanger Jack Poels: ”Flip is ons zeer
dierbaar en natuurlijk respecteren we
zijn besluit, maar het is allemaal nog
erg vers.”

5r
2a
a
j

04

nieuws

Camper

Miljoen euro
aan hasj
gevonden
Dankzij een anonieme tip
ontdekte de politie op woensdag
14 augustus een grote hoeveelheid
hasj in een camper aan de
Megelsum in Meerlo. Agenten
kregen ter plaatse toestemming
van de 51-jarige bewoner om rond
te kijken op zijn terrein.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
05/16

Kapel Herenbosweg Melderslo

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: het kapelletje aan de
Herenbosweg in Melderslo.
Bijstand. Vele jaren later, Gertrudis was
inmiddels weduwe, werd zij weer aan
die belofte herinnerd toen een knecht
een van de bomen aan het snoeien
was en daar een rozenkrans aantrof.
Haar enige dochter Carolien Janssen,
ook weduwe, zorgde ervoor dat de
kapel werd gebouwd en diens elfjarige
dochter Antoinette (Netje) mocht de
eerste steen leggen. Wanneer zij begin
jaren tachtig door Stichting tot behoud
en beheer van veldkruisen en kapellen
in Noord-Limburg, wordt geïnterviewd
over de kapel, weet zij nog moeiteloos
het verhaal te vertellen. Haar dochter,
mevrouw Geurts-Michels, weet anno
2013 ook nog goed hoe de kapel in
vroeger jaren druk bezocht werd en
bijvoorbeeld voor feestdagen werd
versierd.
Afgeleid door de vele verkeersborden en het bouwverkeer zou je nu
zomaar langs het kapelletje rijden.
Een eeuw geleden was het echter een

Na inspectie ontdekte de politie
340 kilo hasj in een camper die
achter het huis in een grote tent
stond. De gemiddelde straatwaarde
van de hoeveelheid hasj is ongeveer
een miljoen euro. In de woning van
de man werd ook een alarmpistool
aangetroffen.
Na de vondst werd de man
aangehouden en overgebracht naar
het politiebureau. De verdachte werd
op vrijdag 16 augustus voorgeleid aan
de rechter commissaris.

Onderzoek

Lege hennepkwekerij
aangetroffen
Tijdens een controle van de
vreemdelingendienst op donderdag
15 augustus is een hennepkwekerij
ontdekt in een woning aan de
Stoktstraat in Horst. De bewoners
waren op het moment van het
inspectie niet aanwezig in het pand.
Tijdens de inspectie waren
er geen hennepplanten meer
aanwezig in de woning. Wel zijn er
verschillende zakjes met gedroogde
hennep aangetroffen. De politie
vermoedt dat er onlangs hennep
geoogst is in het pand. Het is
volgens de politie nog onbekend
wie de bewoners van het huis zijn.
Een onderzoek naar de bewoners is
ingesteld door de politie.

Harddrugs

Drugsdealer
aangehouden
in Sevenum
Tijdens een drugscontrole in
Sevenum op donderdag 15
augustus is een man van begin 40
aangehouden. Na aanleiding van
onderzoek van de politie werd de
woning rond 20.00 uur doorzocht.
In de woning van de man zijn
veertig tabletten xtc en vijftig gram
cocaïne ter waarde van 2.500 euro
aangetroffen. De harddrugs waren
verpakt in verkoopbare eenheden.
Daarnaast werd in de woning
een taser aangetroffen. Deze had
het uiterlijk van een zaklamp.
Het verboden wapen is in beslag
genomen en wordt vernietigd. De
man is in verzekering gesteld en werd
op vrijdag 16 augustus gehoord door
de politie.

Veel buurtschappen hadden
vroeger een eigen kapel, vaak
opgericht door enkele buurtbewoners uit dankbaarheid of ter
herinnering. Dit geldt ook voor de
Eikelenbosch in Melderslo. Daar
werd eind negentiende eeuw, in
1899 om precies te zijn, aan de
huidige Herenbosweg de eerste
steen gelegd voor een kapelletje.
Daarmee werd een belofte van
jaren eerder eindelijk ingelost.

Die belofte was afkomstig van
Gertrudis Lenssen, in 1834 geboren
in Meterik. Na haar huwelijk in 1859
met Johannes Derix vertrok ze naar
de Eikelenbosch waar het echtpaar
een boerderij pachtte van haar vader.
Voor haar huwelijk had Gertrudis,
die zeer vroom was, de belofte
gedaan dat mocht zij ooit een eigen
boerderij bezitten, ze dan uit dankbaarheid een kapel zou stichten tere
ere van O.L. Vrouw van Altijddurende

Dyslexie of
visuele problemen?
Een onjuiste samenwerking van de ogen kan de schoolprestaties negatief beïnvloeden en veroorzaakt diverse klachten zoals leer-, lees- en/of schrijfproblemen,
een slechte concentratie, hoofdpijn en branderige of vermoeide ogen.
Er wordt regelmatig alleen aan dyslexie als
oorzaak gedacht, terwijl het dikwijls om
visuele problemen gaat. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld veel moeite hebben om de ogen
soepel een regel te laten volgen, of het kost
hen moeite om dubbel zien tegen te gaan.
Deze kinderen hebben onvoldoende vertrouwen
in visuele informatie en zijn snel afgeleid.
Dikwijls vermijden zij het lezen. Zulke
problemen zijn in de meeste gevallen goed op
te lossen. Herkent u een van deze klachten bij
uw kind? Het verrichten van een uitgebreide
screening zal u meer duidelijkheid geven.
Tips
Voor meer tips en informatie over visuele
problemen bij uw kind, ga naar onze website
www.kruytzeroptiek.nl of neem contact met
ons op.
Margo Kruytzer
gediplomeerd optometrist
bij Kruytzer Optiek en Optometrie

drukbezochte plek. Elke zondagmiddag werd er de rozenkrans gebeden.
Daarbij was het er soms zo druk dat
sommige gelovigen buiten moesten
staan. Daarnaast was het lange tijd
de laatste halte voordat de processie naar Tienray ontbonden werd.
Na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de kapel flink werd beschadigd,
duurde het een hele tijd voordat
het gebouwtje werd hersteld. Pas
in 1973 werd de gerestaureerde
kapel weer ingezegend. In de kapel
werd bij de oprichting een schilderij
van O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand geplaatst, evenals een
beeld van de H. Anna en een van
de H. Antonius van Padua. Door
vochtwerking is het schilderij enkele
keren vernieuwd, de beelden zijn
echter nog steeds de originele.
Bronnen: o.a. Melderso destijds
en Veldkruisen en Veldkapellen in Horst
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Doe een wens in
Berkele Heem

TipHorstaandeMaas

Mevrouw Snellen-Thielen en haar dochter Gonny Nabben-Snellen mochten onlangs naar een atelier in Roermond
om een schildercursus in de stijl van televisieschilder Bob Ross te volgen. De cursus was een van de wensen die
Stichting Vrienden van Elzenhorst uit Horst tot nu toe vervulde.

‘Positief verrast door
vele inschrijvingen’
Initiatiefnemers Martijn Hulsen van Top Onderzoek en Eric van
Kempen van Kempen Nieuwsmedia uit Horst zijn uitermate tevreden over
de eerste resultaten van het eerste onderzoek van inwonerspanel
TipHorstaandeMaas.nl “We zijn positief verrast door de vele
inschrijvingen en de respons die we op het eerste onderzoek kregen,
zeker in een zomervakantieperiode”, aldus Van Kempen.
“Om het initiatief goed te laten
landen, presenteren we vanaf
volgende week in nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas de eerste
resultaten van het onderzoek. Samen
met de vormgever van Kempen
Communicatie zijn we de ideale vorm
aan het bepalen”, aldus Martijn.
Met honderden deelnemers kan
TipHorstaandeMaas.nl betrouwbare
resultaten presenteren. “Met de
ingevulde vragenlijsten kunnen we
statistisch verantwoorde uitspraken
doen over alle zestien dorpen in
Horst aan de Maas. Maar nog meer
mensen mogen zich inschrijven, want
zij kunnen ook hun zegje doen”, zegt
Martijn.

boottocht met de familie, een bezoek
aan een familielid dat allang niet meer
gezien was en schonken zij een fototoestel aan de afdeling om uitstapjes
vast te leggen. Onlangs was de speciale
wens van mevrouw Snellen-Thielen
aan de beurt. Zij heeft veel interesse in
schilderen en gaat wekelijks naar een
schildersclubje in Elzenhorst, dat geor-

Mevrouw Snellen-Thielen was een
van de inwoners van Berkele Heem in
Horst die een wens ingeleverd hadden voor de Doe een wens-actie van
Stichting Vrienden van Elzenhorst. Elke
twee weken wordt een wens uit de
wensboom gehaald tijdens de muziekavond in het verzorgingshuis. Eerder
al organiseerden de Vrienden een

TipHorstaandeMaas.nl is volgens Van Kempen geen vervanging
van het burgerpanel van gemeente
Horst aan de Maas. “Integendeel.
Inwonerspanel TipHorstaandeMaas
heeft niet als doel om de kwaliteit
van de dienstverlening en de communicatie van gemeente Horst aan
de Maas te meten. Met minimaal
twaalf verschillende enquêtes per jaar
onderzoeken wij de mening van de
inwoners van Horst aan de Maas over
uiteenlopende onderwerpen zoals
het voortbestaan van de kerken in de
dorpen, het softdrugsgebruik of de
voorzieningen in de kleine kernen.
Iedereen kan zonder veel moeite zijn
zegje doen”, aldus Van Kempen.

ganiseerd wordt door vier enthousiaste
vrijwilligers. Zij wilde graag naar een
schildersessie samen met haar dochter,
in de stijl van de bekende, maar
inmiddels overleden, tv-schilder Bob
Ross. In Roermond konden ze hiervoor
terecht. De dames hebben in atelier
CreatiefRoermond van Corry Bos een
prachtig schilderij gemaakt.

Nieuwe woonwijk Sevenum
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil vijftig tot zestig woningen gaan bouwen in Sevenum. Zij
heeft hiervoor het gebied tussen de Beatrixstraat en de Staarterstraat op het oog.
in het gebied mogelijk werd. Tussen
de Beatrixstraat en de Staarterstraat
heeft het college nu achttien sociale
huurwoningen gepland, waarvan zes
starterswoningen en twaalf levensloopbestendige woningen. Daarnaast wil
het college acht twee-onder-een-kapwoningen, tien vrijstaande woningen,
negen koopwoningen voor starters en
twaalf levensloopbestendige koopwoningen bouwen.

Gemeente Horst aan de Maas
bepaalde in haar woningbouwprogramma dat er tot 2020 ruim
honderd woningen in Sevenum
gebouwd moeten worden. Omdat de
gemeente nu gronden van de kerk
heeft aangekocht, kan het gebied
gebruikt worden voor woningbouw,
aldus het college. Eerder al werd een
agrarisch bedrijf aan de Staarterstraat
gesaneerd, waardoor woningbouw

De gemeente wil tijdelijk een
bedrag van bijna 2,4 miljoen reserveren voor de aanbouw. Dit bedrag
verwacht zij met de verkoop van
woningen weer terug te verdienen.
Zij moet nog in onderhandeling met
Wonen Limburg, die nog een perceel
in haar bezit heeft.
In Sevenum wordt het komende
jaar in het centrum al gebouwd aan
appartementen.

Uitbreiding parkeerplaats
Sevenum klaar
De nieuwe parkeerplaats aan het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum
is klaar voor gebruik. De uitbreiding was volgens aanliggende winkeliers
noodzakelijk. “Rondjes rijden totdat je eindelijk een plekje gevonden
hebt was geen uitzondering”, aldus keurslager Ferry Janssen. “We zijn
heel blij met de uitbreiding van bijna tweehonderd parkeerplaatsen. De
parkeerplaatsen kunnen eenvoudig worden bereikt via de nieuwe weg
die is aangelegd naast het pand 4-jaargetijden.”

Hobby-Gilde Horst e.o.

25
jaar

vanaf 15 september
start cursusseizoen 2013 – 2014

Momenteel is nog ruimte bij de volgende cursussen:

• genealogie
• computeren
- basiscursus
- gevorderden
- Excel
• fotografie
• kralen maken
van Fimo klei

•
•
•
•
•
•

bloemschikken
powertex
Duitse conversatie
Engels voor beginners
badminton
bridge
- voor beginners
- wedstrijdbridge

Bij enkele hierboven niet genoemde cursussen is nog beperkte plek.

Voor meer informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl

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

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

LEKKER

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Het is goed zo…
Heden overleed, zacht en kalm, onze zorgzame vader,
lieve opa en super-opa

Jan Wijnen
echtgenoot van

Lies Wijnen-Reinders †
Hij overleed, voorzien van het H. Sacrament der zieken,
in de leeftijd van 93 jaar.
Well,
Horst,
Venray,

Sevenum,
Hegelsom,
Baarlo,
Nijmegen,

Deurne,
Melderslo,
Helmond,
Melderslo,

Melderslo,
Goor,

Jos †
Wilma
Els en Hay
Jeannette en Roy Rick, Femke
Diane en Twan Karlijn
Henny en Henk
Dolf en Natalie , Milou
Dirk en Nicol Elvira, Eline
Daan
Gert
Wieteke, Dieuwertje
Jacqueline en Jos
Des
Ger en Carla
Koen en Esther
Laurie
Oda
Frans
Anne en Tonnie
Sara en Chris
Simon en Zara
Wilma
*
Iet en Frank
Maria en Frank
Lotte en Koen
Hilde en Maik
Lennart
Henkie †
Blanca en Arjan
Alexander, Maxim
Familie Wijnen
Familie Reinders

‘t Verlies was er al voor het einde
de rouw al eer het afscheid kwam
toen de verwarring bezit van je gedachten nam
Wij voelen mee, je stil verdriet
Nu rouwen wij, doch treuren niet

Omringd door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen is overleden
mijn lieve man, zorgzame pap en trotse opa

Gerard Zanders
Hij overleed op 86-jarige leeftijd.
echtgenoot van

Mia Zanders-Rutten
Horst:

Mia Zanders-Rutten
Henk Zanders
Irma en Jan† Janssen-Zanders
Tessa
Nadie en Remi
Gerty en Albert Alards-Zanders

Horst, 20 augustus 2013
Slooyerbroek 41, 5961 LZ Horst
De crematieplechtigheid wordt gehouden
op zaterdag 24 augustus om 10.00 uur
in het crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in het crematorium vanaf 9.30 uur
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Een speciaal woord van dank aan het personeel
van de afdeling Weidezicht van verpleegtehuis Elzenhorst
voor de liefdevolle verzorging.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Horst, 20 augustus 2013
Correspondentieadres: Vlasvenstraat 20, 5962 AD Melderslo
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 24 augustus 2013 om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Oda te Melderslo waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op het r-.k. kerkhof aldaar.
De bijeenkomst vindt plaats in de kerk om 10.15 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren is.
Vader ligt opgebaard in uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur
afscheid van hem kunt nemen.

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.
Xtra4people (voorheen Spiegeling)
open huis 24/25-8. Programma en
agenda zie personal.xtra4people.nl
28-8: lezing osteopathie door Noor
Simons 20.00, gratis! Info en opgave:
Maryse Rijnbende 06 51 78 70 32.

Yogacentrum L’Espoir yoga – poweryoga
zwangerschapsyoga – kinderyoga.
Info of opgave bel 077 398 84 82
www.yogacentrumlespoir.nl
In verwachting?
Proficiat! Wij zorgen dat de opvang
voor jullie kindje goed geregeld
wordt, met subsidie van de overheid.
Gastouderbureau Roodkapje, we
hebben geen verborgen kosten en zijn
niet duur. Tel. 077 374 51 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.
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.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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.
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)
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop blauwe bessen.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 06 58 86 32 52/077 398 62 49.
Oppas (gastouder).
Mama’s en papa’s, zoeken jullie
opvang voor jullie kind(jes) tijdens
werkuren? Gastouderbureau Roodkapje
kan jullie hierbij behulpzaam zijn.
Zie onze concurrerende prijs.
www.roodkapjehorstaandemaas.nl
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.

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

www.theoarts.com

Te koop bedrijfspand in het
centrum van Horst. Met een riante
bovenwoning, een groot dakterras
waarvan een gedeelte overdekt.
Op het terras hebt u een mooi uitzicht
op de Kabroeksebeek.
Voor info 077 466 05 19.

Geboren

Dylan

6 augustus 2013
Zoon van
Sandra van de Rijdt
en Nicky Janssen
Veilinghof 11
5973 KZ Lottum



Dolgelukkig laten wij horen,
dat onze zoon is geboren!

Tijs
vrijdag 16 augustus 2013
Rob & Inge van Lier
Steijvershorst 28
5976 PT Kronenberg

Geboren

Raff

14 augustus 2013
Zoon van
Geert Steeghs
en Frieda de Baat
Kempkesstraat 12
5976 PE Kronenberg

Geboren

Meike
15 augustus 2013
Dochter en zusje van
Loek, Vivian en Brechje
Verhaeg-Hoeymakers
Zilverschoon 4
5975 TE Sevenum

Geboren

Sien

13 augustus 2013
Dochter van
Rick van Vegchel
Loes Bovee
Zusje van Suus
Almeweg 9, 5961 ED Horst

Gastouder Gré Geurts.
Als jullie mama en papa gaan werken
en jullie zijn tussen 0 en 4 jaar wil ik
graag op ma, di, do op jullie passen.
Nieuwsgierig! Bel dan 077 466 05 19.
Gecertificeerd gastouder.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

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

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl
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Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Yogacentrum L’Espoir Horst
start nieuwe groep: woensdag
28 augustus 19.00-20.00 uur.
Voor aanmelding of info: 077 851 50 08
yogavooriedereen@live.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Y-motion: yoga in Sevenum.
Vanaf woensdag 11 september starten
de yogalessen weer. Woensdagochtend:
locatie De Sevewaeg. Woensdagavond
en donderdagavond: Spring Paleis.
Meer info/proefles: Jon Hovens,
06 44 89 29 09, www.y-motion.org
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Os pap & mam, opa & oma

Jan & Helma Nabben-Alaerds
zijn 40 jaar getrouwd

“Reden voor een feest!”
Graag nodigen wij jullie uit om hen te komen feliciteren
op zaterdag 31 augustus a.s. van 18.30 tot 20.00 uur.
De receptie vindt plaats bij Feesterij Froxx,
Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
Miranda en Patrick van de Goor-Nabben, Sanne en Imke
Mark en Ingrid Nabben-Kusters, Joep en Isa
Jan en Helma Nabben-Alaerds
Korverstraat 28
5961 KL Horst

Te huur 100m2 ruimte in centrum
van Horst, verdeeld over 3 ruimtes.
Geschikt voor div. doeleinden.
Tel. 077 466 05 19.

Frank Cuijpers & Marjolein Kuenen

Zin om in het najaar te gaan tekenen
en schilderen? Dat kan! In september
start weer een cursus! Voor meer info:
helmievanderiet@kpnmail.nl of
06 20 78 83 13.

Wij geven elkaar het Ja-woord om 12.00 uur in Lignum Antiquum
te Broekhuizenvorst.

Yogacentrum L’Espoir Horst. Yoga
voor 65+ op maandag 19.00 - 20.00 uur
Voor info of aanmelding: 077 851 50 08
yogavooriedereen@live.nl
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Ruim 25 jaar specialist in maatwerk
schuifwandkasten en inloopkasten.
Losse leveringen 10% korting! Gratis
offerte aan huis. Schuifwandkasten
Op Maat Sevenum. Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen).
Te huur chalet met drie slaapkamers
en twee badkamers, prive parkeerterrein voor 1.000 euro per maand,
direct aan de Maas. Tevens ook te koop.
Voor meer informatie
www.residentiedekooy.nl
Verandering praktijknaam. Nieuw:
In-Balanz Ademhalingstherapie en
Counseling. o.a. hyperventilatie, angst/
paniek, fobieën, dwang, burnout,
relatie/gezinstherapie. www.in-balanz.nl
Mail: gerttheeuwen@hotmail.com
Gerty Tel. 06 11 17 13 48.
Te koop zonnebloemen en
koffieboeketjes € 2 per bos.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.
In september starten de cursussen
Spaans voor beginners, Engels voor
beginners en Engels conversatie te
Melderslo. Nadere info: kijk op
www.mathein.com of bel naar
Madeleine Goedhart 06 48 75 53 47.
Rolsteiger nodig?
Verkoop en verhuur! Ook voor ladders
en trappen. Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje berekent € 0,75 per opvang
uur per kind, met een minimum
van € 25 en een max. van € 100
per contract per maand, ongeacht
aantal kinderen. Tel. 077 374 51 49 of
roodkapjehorstaandemaas.nl
Cursus vakantie Italiaans.
Bereid je tijdens de wintermaanden
voor op je vakantie in Italie!
18 wekelijkse lessen van 90 minuten
op woensdagavond. Start: woensdag
18 september-woensdag 5 februari.
06 26 25 45 88 of marie66@ziggo.nl
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Te koop: pruimen, mirabellen.
Westerholtstraat 12 Horst.
Tel. 077 398 30 47
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gaan trouwen op vrijdag 30 augustus 2013.

U bent van harte welkom op onze receptie van 19.00 - 20.30 uur
in de feesttent op Crommentuynstraat 33 te Meterik.

Wij willen graag iedereen
bedanken voor de vele
felicitaties, kaarten, bloemen
en andere attenties die we
mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons
50-jarig huwelijk.
Het was een onvergetelijk feest.

Wim en Nel
Litjens-Tijssen
Crommentuynstraat 35,
5964 NL Meterik

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.

Mijn papa en mama
gaan trouwen!

Fred Coppus en
Chantalle Golsteijn
en wel op
zaterdag 24 augustus 2013
om 14.00 uur in het
gemeentehuis van Horst.
U kunt ons feliciteren
van 19.00 tot 20.00 uur
bij Cafe Zaal de Lange,
Wilhelminaplein 9 in Horst.
Groetjes Sem

Frank Kleuskens
& Marleen Peeters

Doe jij ook mee?!
Woensdag middag 4 september 2013
van 13.30-16.30 uur kinderworkshop
Decopatch. Voor kinderen v.a. 8 jaar.
voor meer info:
www.maria-hoeveamerica.nl

gaan trouwen op
vrijdag 30 augustus 2013

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Deze vindt plaats op de
feestlocatie
Slooierweg 10 in Melderslo
van 19.00 tot 20.30 uur.

Te koop: diverse soorten groenten
en fruit, o.a. mirabellen (pruimen),
rabarber, snijbonen, snoep- en soeptomaten, komkommers, paprika, knolselderij, enz. Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52
Eleonora’s Yogastudio Horst start in
Horst. Kom volledig tot rust! Hatha
yoga, yoga & dans, meditatie, zwangerschapsyoga en kinderyoga. Info: Leonie
Coenen, Berkelstr.12, 06 – 46 13 52 25
www.yogastudioreuver.nl
Getuigen gezocht: wie heeft gezien
wie er vrijdag 16-8 tussen 14.45-15.35
tegen onze auto is gefietst of heeft
gereden in de van Blitterswijckstr.
in Horst. (ook als je het zelf was)
Graag melden ivm schade.
René Tel: 398 50 99

Je bent van harte welkom
op onze receptie.

WeYoga is verhuisd!
Op de Industriestraat in Horst is sinds
afgelopen zondag de nieuwe yogastudio
geopend en zijn de yogalessen gestart!
Wil je ook een keer een gratis proefles
doen? Je kunt altijd instromen.
www.weyoga.nl
Cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier en
nu. Start dinsdagavond 3 september.
Voor meer informatie: info@via-rosa.nl
Diana Lenssen tel.: 0478 69 10 06 of
kijk op www.marietweijs.nl

FLOW in het Gasthoes in Horst
Start nieuwe cursussen van Anna
Maria van Gemert, licht klank kleur
Zaterdag 17 aug is op de Kranestraat 81 beweging. Bel 0478 - 58 32 72
een bruin hangoor konijn aangelopen. info@annamariavangemert.nl
Voor meer info bel 06 - 55 72 78 26.
www.annamariavangemert.nl

In een botsauto
naar je trouwerij
Viviènne Poulissen en haar vriend Guido Houben hebben
vrijdagmiddag 16 augustus op het gemeentehuis in Horst elkaar
het ja-woord gegeven. Het laatste gedeelte van hun reis vanuit hun
woonplaats Lottum naar Horst reden de verloofden samen in een
botsauto. De bruidegom is namelijk dol op oude auto’s en hij is
vooral gecharmeerd van Amerikaanse auto’s, zoals een Mustang.
Viviènne: “Guido is ook bezig met het restaureren van een oud
volkswagenbusje. Het idee was om deze als trouwauto te gebruiken. Het zou het eerste ritje van het busje worden. We moesten
alleen erg lang op onderdelen wachten, dus helaas ging dat feestje
niet door.” Het stel bleek echter niet voor één gat te vangen.
“Wij houden van spontane en ludieke acties en daarom zochten we
iets originelers, want trouwen in een Mustang vond ik niet
bijzonder genoeg”, zegt Viviènne. “De oom van Guido bracht ons
op het idee van een botsauto. We hebben op internet gekeken en
een botsauto aangeschaft. Na vele avonduren klussen samen met
zijn oom heeft Guido ervoor gezorgd dat alles er op en eraan zit:
verlichting, knipperlicht en toeter. Nog een laatste likje verf en
daar ging ik: als bruidje samen met mijn aanstaande in een
botsauto. Niemand wist er iets van, dus voor de rest van de familie
was het een verrassing”, zegt Viviènne.

Praktijk Dansend Hart
Individuele begeleiding van kinderen en
volwassenen en ouder-kind begeleiding.
Training weerbaarheid 7-9 jaar start
maandag 23-09, 11-14 jaar start
dinsdag 24 -09. Info en aanmelden
www.praktijkdansendhart.nl

Yogacentrum L’Espoir Dinsdag nieuwe
groepen: Tieneryoga vanaf 13 jaar
19.00 - 20.00. Hatha yoga (volwassenen) 20.15 - 21.15. Kinderyoga 16.00
- 17.00. Info/aanmelden Fraukje:
077 – 851 56 33 of 06 – 39 22 23 17
www.yogacentrumlespoir.nl

Valise Atelier & Natuur, cursussen
schilderen en natuurobjecten maken
starten in september en oktober.
Opgave is nu mogelijk. Kijk voor de
mogelijkheden op www.valise.nl.
Ook eenmalige groepsworkshops
mogelijk vanaf 6 personen.

Herberg de Lindehoeve. Zondag 25-08
weer een heerlijk Voermansontbijt
van 9.00 tot 12.00 uur. Reserveer op
www.herbergdelindehoeve.com of
tel: 077 327 01 35

DVD’s tijdelijk extra goedkoop
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur DVD’s die wij
opruimen: 5 films voor € 15,- of 10 films
voor € 25,-. OP = OP! Ster Videotheek
Horst, Venloseweg 2, Horst
Boerengolf, klootschieten,
workshops en kinderfeestjes.
Voor meer info: 077 – 464 1216
www.maria-hoeveamerica.nl

Inspiratie en kracht. Cursus programma
najaar 2013. Munay-Ki, Mindfulness,
Hemelse Geuren, De Chakra’’s,
Op zoek naar Je-Zelf, Meditatie.
Kijk op www.marietweijs.nl
Yoga en de vooroordelen :-)
Te stijf, te nuchter, geen geduld, alleen
voor ouderen, geitenwollen sokken.
Is dat jouw beeld van Yoga? Dan ben jij
degene die ik zoek! Maak van je vooroordeel je voordeel d.m.v. een gratis
proefles. www.weyoga.nl

08

winkel&bedrijf
nieuws

Open les Moving Arts
Wie kennis wil maken met Moving Arts, een onderdeel van Flow, kan
op zaterdag 24 augustus deelnemen aan een open les in ’t Gasthoês in
Horst. Deze vinden plaats om 10.00, 12.30 en 15.00 uur.
Flow biedt mensen de gelegenheid om te gaan met onderwerpen
als gezondheid, vitaliteit en schoonheid. Met Movings Arts ontdekken
deelnemers hoe meer gemak en
vrijheid ervaren kan worden in de
eigen bewegingen en hoe bekend te
worden met de subtiele energiestro-

men van het lichaam. Binnenkort start
een nieuwe cursus, waar door middel
van onder meer dans, visualisatie en
ademhalingsoefeningen in contact
wordt gekomen met het lichaam.
Opgeven voor de open lessen kan
via 0478 58 32 72 of via
info@annamariavangemert.nl
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Ontmoetingscentra belangrijk voor dementerenden
Dementie komt steeds vaker voor in Nederland. Door middel van bijvoorbeeld ontmoetingscentra voor dementerenden wil men ervoor zorgen dat deze mensen niet thuis vereenzamen. Het eerste ontmoetingscentrum in
Limburg opent op zaterdag 31 augustus in Sevenum. Gasterij Bergerbaan is het initiatief van Chantal Versteegen.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

Samen met haar man en kinderen
wil de Sevenumse Chantal Versteegen
ouderen en mantelzorgers begeleiden. Volgens haar is het belangrijk dat
dementerenden een plek hebben waar
ze zich thuis voelen en waar ze het
gevoel hebben dat ze ook meetellen.
“Ik heb jaren in de zorg gewerkt en ik

vind persoonlijk dat mensen die in een
verpleeghuis zitten, in hokjes worden
gestopt. Het is natuurlijk ook moeilijk
door al die bezuinigingen om iedereen
individueel te begeleiden. Daarom is
een ontmoetingscentrum voor mensen
met geheugenverlies belangrijk. Ze
krijgen de benodigde individuele bege-

leiding en kunnen allerlei activiteiten
doen, zoals koken, in de moestuin
meehelpen en samen koffiedrinken.”
Door het bezoeken van een ontmoetingscentrum moet voorkomen
worden dat ouderen met geheugenverlies thuis vereenzamen. “Veel
ouderen zitten maar thuis in de stoel.
Ze pakken dan af en toe de krant, maar
daar blijft het bij. Boodschappen doen
bijvoorbeeld is voor hen al een heel
uitstapje”, vertelt Chantal. Ze vindt het
daarom belangrijk dat dementerenden hun verhaal kwijt kunnen in het
ontmoetingscentrum. “Alle ouderen die
hier komen, zitten in hetzelfde schuitje.
Ze kunnen elkaar helpen en met elkaar
kletsen. Zo zullen ze ook merken dat ze
er echt bij horen.”
Niet alleen voor de dementerenden
is een ontmoetingscentrum belangrijk,
maar ook voor hun mantelzorgers. Zij
kunnen bij het centrum terecht voor
onder meer praktische adviezen en
begeleiding. Volgens Chantal is het doel
van het ontmoetingscentrum dat de
dementerende en zijn of haar mantelzorger leren omgaan met de gevolgen
van dementie. “We willen ervoor
zorgen dat de ouderen zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen. Gasterij
Bergerbaan biedt laagdrempelige
ondersteuning aan de kwetsbare ouderen, zodat ze de regie blijven houden
over hun woon- en leefsituatie. Ze worden ook gestimuleerd om zelfstandig
deel te nemen aan de samenleving.”

Horster ontwerp
Wereldpaviljoen
Het inleefatelier Nicaragua van het Wereldpaviljoen in Steyl is ontworpen door Horstenaar Gidi Roosen. Het
ontwerp werd op 21 augustus gepresenteerd in het Missiehuis in Steyl, waar het Wereldpaviljoen is ondergebracht.

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

Wie is Jezus?

Over deze vraag gaat de lezing die binnenkort gehouden
wordt. De Naam van Jezus is bij veel mensen nog wel
bekend, maar wie is Hij werkelijk?
en waarom hebben wij Hem nodig?

Komt ook luisteren, om te horen dat u Jezus nodig hebt om met
God verzoend te worden, maar dat dit ook mogelijk is!
Want een ieder die in Hem gelooft, ontvangt vergeving van zonden
en vrede met God! Komt u ook luisteren?
Kom dan op donderdag 29 augustus om 20.00 uur naar:
“DE SCHUILPLAATS” ( voorheen de Vlies )
Gastendonkstraat 2, 5961 JX HORST
Dominee J. Kater uit Rouveen zal hierover spreken.
Iedereen is van harte welkom.
Als u opgehaald wilt worden, kan dat. U belt 06 - 57 73 18 47.
Tevens willen wij u uitnodigen voor de eerstvolgende
kofiiemiddag. Deze vindt plaats op dinsdag 10 september,
van drie tot half vijf.
Dan hoopt voor u te spreken,
Dominee D.J. Budding uit Elspeet.

“Aan de hand van foto’s en video
hebben we de sfeer van het kleurrijke Nicaragua zo goed mogelijk
nagebootst”, vertelt de Horster ontwerper die zijn ontwerpstudie heeft
ondergebracht in het vroegere café
Roosen aan de Meterikseweg in Horst.
Kinderen, jongeren maar ook toeristen
kunnen straks uitgebreid kennismaken
met de andere cultuur aan de hand
van games en workshops. Normaal
ontwerpt en realiseert de Horstenaar
over de hele wereld grote stands voor

nationale en internationale beurzen.
“Ik ben blij met deze bijzondere
opdracht. Niet alleen vanwege het
verhaal erachter maar ook om een
keer in mijn eigen regio iets moois te
maken”, aldus Gidi Roosen.
In de voormalige drukkerij van het
Missiehuis in Steyl worden in eerste
instantie een stad, dorp en platteland
van het Midden-Amerikaanse land
nagebouwd. In een later stadium
wordt het Wereldpaviljoen uitgebreid
met een inleefatelier Ghana, afkom-

stig van het Afrikacentrum Cadier en
Keer. Stichting Wereldpaviljoen doet
er verder alles aan om nog voor de
opening de romp van een Fokker 50
geplaatst te krijgen naast de aankomsthal van het vliegveld. “Dat zou
de bekroning zijn op het idee van
beleven. Kinderen stappen dan in een
echt vliegtuig en beleven de vlucht
naar Nicagarua”, legt René Poels uit
Meerlo, voorzitter van de Stichting
Wereldpaviljoen, uit.
(Foto: GIX Interiors&Exhibitions Horst)
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Meubelmaken vanuit je tenen:
‘Het hout ruiken’
Jos Mertens (58) had psycholoog kunnen worden, maar koos voor het vak van meubelmaker. Zijn devies: een
meubelmaker werkt niet om met hout geld te kunnen verdienen, maar verdient geld om met hout te kunnen
werken. Hij wil zijn kennis overbrengen op iedereen die daar open voor staat met een cursus ambachtelijk meubel
maken.

Jos wilde als 12-jarige jongen timmerman worden. “Ik wilde dat heel
graag, maar mijn CITO-score was te
hoog, ik ging naar het atheneum en
daarna naar de universiteit.” Tijdens
zijn studie psychologie besloot Jos zich
toch te richten op het meubel maken:
“In Nijmegen ben ik begonnen met een
opleiding meubel maken. Ik ging een
dag naar school en werkte vier dagen
in de praktijk. Ik had alleen geen baas
om voor te werken. De praktijkervaring
kreeg ik doordat ik in ons studentenhuis een klein kamertje tot mijn
beschikking had om te werken. Als ik
de fietsen uit het hok haalde, had ik
voldoende ruimte.”

Mijn gok heeft goed
uitgepakt
Na de studie begon Jos aan
een opleiding gezelmeubelmaken.
“Bij het eerste examen had ik het
machinale gedeelte niet gehaald. Ik
wist niet hoe dat werkte, ik werkte
zonder machines. Een vriend had een
meubelmakerij, waar ik toen heb
geoefend met machines. Daarna heb
ik opnieuw examen gedaan. Toen
ben ik gelukkig wel geslaagd. In dat
jaar ben ik ook afgestudeerd aan de
universiteit als psycholoog en tegelijk

Starters in de regio

Maandelijkse update

Wilder Tours
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Wilder Tours
Wiljan De Ruijter
Dopheide 14
Grubbenvorst
06 10 04 11 63
info@wildertours.nl
www.wildertours.nl
Leisure Travel /
Personenvervoer
22 januari 2013

Activiteiten
Bij Wilder Tours is het
mogelijk een eigen busreis naar
een festival, evenement of
discotheek te organiseren, een
plaats in de bus te reserveren of
een opstaplocatie aan te vragen.
Online kan een busticket voor
een evenement worden geboekt
naar keuze. Tevens is Wilder
Tours ook inzetbaar voor
bedrijfsfeesten, verenigingsuitjes, trouwfeesten en allerlei
ander feestelijk vervoer.
Doelgroep
Wilder Tours richt zich primair
op jongeren van 16 jaar en ouder
die regelmatig een bezoek
brengen aan een festival, evenement of discotheek. Daarnaast
richt Wilder Tours zich ook op
verenigingen, families en bedrijven. Het busvervoer wordt ingezet
vanaf Noord- en Midden-Limburg
en Zuidoost- en Midden-Brabant.

Onderscheidend vermogen
Lokale inzet, persoonlijke
benadering, korte lijntjes en
hoogwaardige kwaliteit is de
manier waarop Wilder Tours zich
onderscheidt. Deze aanpak
wordt kracht bijgezet door
samenwerkingen aan te gaan
met jongeren en
evenementenorganisaties uit de
regio. Jongeren kunnen een plek
in de bus boeken maar kunnen
ook in samenwerking met
Wilder Tours een eigen busreis
organiseren. Uiteraard worden
zij hiervoor beloond met
bijvoorbeeld gratis bustickets,
zakgeld en/of een entreebewijs
voor een festival of evenement.
Deze aanpak zorgt voor sociale
controle in alle bussen, wat de
sfeer ten goede komt. Hierdoor
biedt Wilder Tours hoogwaardige
kwaliteit busreizen, voor een
zeer scherpe prijs. Verder maakt
zij de reis leuker door
regelmatig een
welkomstdrankje aan te bieden,
onderweg leuke prijzen te
verloten of door een toffe
partybus in te zetten. Wilder
Tours gaat verder dan alleen de
busreis, de organisatie is altijd
op zoek naar dat kleine beetje
extra. De BOB dat zijn wij, de
PARTY bepaal jij! Wilder Tours;
The Party Starter.

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

als gezelmeubelmaker, een aparte
combinatie.”
“Hierna heb ik mijn vestigingsdiploma gehaald zodat ik voor mezelf
aan de slag kon. Eerst heb ik meegewerkt aan een project voor kansarme
jongeren. Na vier jaar kregen we
geen subsidie meer. Hierna heb ik
negen jaar bij een meubelmaker in
Venray gewerkt. Toen de eigenaar met
pensioen ging, was er geen opvolger.
Ik wilde voor mezelf beginnen en het
was een gok, maar dat heb ik toen ook
gedaan, hier in Hegelsom. Ik was toen
53 en als je dan op straat staat, kom
je ook niet meer snel aan werk. Ik ben
toch iemand die met zijn handen wil
werken. Het heeft goed uitgepakt, ik
doe het nu al vijf jaar.”
Jos start nu ook een cursus ambachtelijk meubel maken. Het is niet zo dat
er meteen een meubel gemaakt gaat
worden, Jos vindt het ook belangrijk uit
te leggen hoe om te gaan met verschillende gereedschappen. “Ook houd ik
op zondag 25 augustus een open dag
in mijn atelier in Hegelsom van 14.00
uur tot 16.30 uur. Voor mij geeft het
meubelmaken altijd voldoening, zelfs
het schuren dat ik het minst favoriete
werk vind. Het hout ruiken en bezig
zijn, heerlijk. Dit wil ik graag overdragen aan mensen.”

De deelnemers van de anco lifestyle actie werken hard aan het
behalen van hun persoonlijke doelstellingen. Dit doen zij onder
intensieve begeleiding van een personal coach en een voedingsconsulente. Lees hier de ervaringen van de deelnemers.

Volg ons op

Eelco

facebook.com/ancolifestyleactie

Patricia

Guus

Naam Eelco van Coevorden
Leeftijd 41 jaar
Woonplaats Horst
Beroep Hardware ingenieur

Naam Patrica Bartelds
Leeftijd 32 jaar
Woonplaats Grubbenvorst
Beroep Kok

Naam Guus Coppus
Leeftijd 60 jaar
Woonplaats Horst
Beroep Sales manager

Doelstellingen
• Postuur verbeteren
• Kracht opbouwen
• Energielevel omhoog

Doelstelling
• 20 kilo afvallen

Doelstelling
• 10 kilo afvallen

Het gaat heel goed, ook
tijdens de vakantie heb ik het
programma prima vol kunnen
houden. Ik heb veel gesport
en tijdens uitstapjes met het
gezin namen we in plaats van
koekjes en snoep, tomaten en
komkommer mee. Ik ben nu
in totaal 12,5 kilo kwijt.

Mijn Benfit-afslankcursus
heeft zijn effect gehad. Ik krijg
voedingsrecepten die specifiek
voor mij zijn samengesteld.
Het verbaast mij nog steeds
dat ik best veel mag eten.

Mijn doel komt steeds
meer in zicht.
Het lijkt ook wel alsof het
bijna geen moeite kost om
me aan de richtlijnen te houden. Ik heb er alle vertrouwen
in dat het gaat lukken.

Ik sport twee tot drie keer
per week en wordt daar in
begeleid. Mijn conditie is
sterk verbeterd. Ik voel me
keifit en heb veel extra energie. Je hebt zoveel baat bij
het bewegen, dat je het niet
meer wilt missen.

Lifestyle coach: Linda

Lifestyle coach: Hans

Ik heb vakantie gehad en had
moeite om weer in het ritme
te komen, maar het gaat
prima. Op advies van Linda
bezoek ik een manueel therapeut, een perfect advies.

Ik verheug me
op de V-check.
Mensen om me heen zeggen
namelijk dat ik er anders
uitzie en energieker ben.
Voedingsconsulente Evelien
adviseerde om over te stappen op shakes. Deze adviezen
bevallen me heel goed.
Lifestyle coach: Mike

Bij deze gezonde
levensstijl hoort ook
lichaamsbeweging.

beweging | voeding | ontspanning | gedrag

10

en zo
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GEPLUKT

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

Chantal van den Homberg
Ze is woonachtig in Hegelsom samen met haar vriend Sander. Toch ligt haar hart nog in America: vrienden en
familie wonen daar, ze voetbalt er en gaat er wandelen met haar hond Sem, een drukke en bezige hond. Chantal
is inmiddels al het derde baasje van deze druktemaker, maar heeft hem wel onder controle. Ook heeft ze een
baan die goed bij haar past. Deze week wordt Chantal van den Homberg (28) uit Hegelsom geplukt.

Koken met

Randy

Elke dag is anders
en dus boeiend

Risottokroketjes
Benodigdheden:
· 200 gram risottorijst
· 1 sjalotje
· 1 bosui
· paneermeel
· bloem
· olijfolie

Bereiding:
• Verhit wat olijfolie in een pan;
• fruit daar het gesnipperde sjalotje
in aan;
• voeg nu de risotto toe en gaar
deze;
• als de risotto gaar is, maak dit op
smaak met peper en zout;
• laat het geheel even af;
• zet ondertussen bakjes klaar: een
met bloem, een met eiwit en een
met paneermeel;
• als de risotto is afgekoeld, pak
een ijsknijper en knijp een
balletje van de risotto;
• vorm deze verder met de hand
tot een kroketje;
• rol nu eerst het kroketje door de
bloem, dan door het eiwit en dan
door het paneermeel;
• laat de kroketjes afkoelen in de
koelkast;
• frituur ze mooi goudbruin.

Onlangs zijn Chantal en
Sander samen gaan wonen in
Hegelsom. “We waren bezig met
de voorbereidingen voor bouwen in
eigen beheer in America, maar dat is
toen niet gelukt. Daarnaast stond er
toen geen woning te koop waar we
een goed gevoel bij hadden. Daarom
hebben we er voor gekozen om in

Sudoku

maar de horeca was gewoon toch niet
wat ik zocht. Toen ben ik eerst SPW
(Sociaal Pedagogisch Medewerker) en
daarna nog SPH (Sociaal Pedagogisch
Hulpverlener) gaan studeren.”
Chantal werkte daarna met
mensen met een beperking. Vanaf
augustus 2011 is Chantal gaan
werken in Baarlo met mensen met

Chantal is geknipt voor haar baan.
“Ik ben een geduldig persoon en ik
hoef niet in het middelpunt te staan.
Ik vind het fijn om de zorg te bieden
die de mensen nodig hebben.” Ook
is haar werk gevarieerd, een van de
pluspunten, vindt ze zelf: “Elke dag is
anders, iedere cliënt is anders, zo is
elke dag boeiend.”
Ze merkt dat een aantal
cliënten het moeilijk vind om zorg
te moeten krijgen. Dan wordt haar
inlevingsvermogen aangesproken:
“Ik kan me indenken dat sommige
mensen het moeilijk vinden wanneer
ze verzorgd moeten worden. Als er zelf
iets met mij zou gebeuren, waardoor
ik ook niet meer voor mezelf zou
kunnen zorgen, dan zou ik dat ook
moeilijk vinden.”

L

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

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

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Hegelsom te gaan wonen.”
Chantal begon na de middelbare
school aan een opleiding horeca. Haar
opa was de eigenaar van café De Sport
in Horst. Doordat ze zag dat haar opa
een leuke baan had, wilde ze dit ook.
Na twee jaar kwam ze er achter dat
dit toch niet was wat ze wilde: “Ik
heb altijd met mensen willen werken,

PUZZEL
9

Eet u smakelijk!

Zo veel mogelijk uit
het leven halen
Chantal waardeert de diepgang
die het werk haar biedt. Vier cliënten
begeleidt ze persoonlijk. “We werken
aan doelen die de cliënt gesteld heeft,
zodat hij of ze zo veel mogelijk uit het
leven haalt.”
Door het werk staat Chantal met
beide benen op de grond. “Dit werk
doet echt wat met me, het is erg
dankbaar. De cliënten hebben eerst
een leven in goede gezondheid gehad.
De beperking of aandoening die ze nu
hebben, is niet aangeboren. Ze weten
dus hoe het is om een leven te hebben waar ze niet beperkt worden in
hun dagelijkse taken.”

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.

· 1 ei

een niet aangeboren hersenletsel
(NAH), lichamelijke en zintuigelijke
beperking. Vanaf januari van dit
jaar is ze terechtgekomen bij
woonbegeleiding in Velden. “Met
de begeleiding die we deze mensen
bieden, kunnen ze een zo zelfstandig
en prettig mogelijk leven leiden. De
cliënten wonen in dertien zelfstandige
appartementen, maar er is wel een
gemeenschappelijke keuken en
woonruimte, waar samen wordt
gegeten en koffie wordt gedronken.”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Per ongeluk is in de
vorige editie van HALLO
Horst aan de Maas
tweemaal een oplossing
geplaatst en geen
nieuwe Sudoku. Vandaar
deze week ook geen
oplossing. Onze excuses
voor het ongemak.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Runderpoulet

500 gram € 5,25

Scharrelkip filet

100 gram € 1,50

Boerengehaktrol

4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Diefstal bespoten appels
Afgelopen weekend zijn er van de volkstuinen aan de Schoolstraat in
Horst plusminus 70 kilo appels gestolen, die net behandeld waren met
chemische bestrijdingsmiddelen om bewaarziekten te voorkomen.
De appels waren bovendien nog lang niet plukrijp.
Het is de laatste vijf jaar al vier
maal eerder gebeurd dat asociale
inwoners de appels plukten. Voorts is

er al twee maal aangifte gedaan voor
het verduisteren van ijzeren palen van
200 kilo en diefstal, het heet officieel

veldstroperij, van bonen, prei, etc.
Eén inwoner uit de vogelbuurt is zelfs
veroordeeld voor dit feit.
De dieven die de appels willen consumeren komen van een koude kermis
thuis. Immers zij lopen ernstige risico
een chemische stof binnen te krijgen
die op zijn minst een allergische reactie

oproept of nog erger de dief in het
ziekenhuis doet belanden. Het is zaak
dat dit asociale gedrag wordt aangepakt en ik roep eventuele getuigen op
zich te melden bij het politiebureau
aan de Venrayseweg.
Peter Rechsteiner,
Horst

Werk
Kop of privé?

Media schreven afgelopen
Tekst
week
over de scheiding van
D!rk
PvdA-leider Diederik Samsom
Reacties:
en
zijn vrouw. Daar kwam dan
www.hallohorstaandemaas.nl
meteen
ook veel kritiek op:
media moeten zich niet
bemoeien met het privéleven
van politici. Maar wat als die
politici hun privéleven inzetten
in hun werkleven?

Tijdens onze OPEN DAG werken onze pedagogisch medewerk(st)er(s) op
groepen met kinderen, zodat geïnteresseerde ouders kunnen zien hoe een dag
bij Kindercentrum Huize Zeldenrust verloopt.
De speciale activiteiten tijdens deze open dag zijn:
 Wij houden een officiële CD PRESENTATIE! Hierbij presenteren wij onze eigen Huize
Zeldenrust CD met kinderliedjes die zijn ingezongen door ons team.
 Jullie mogen genieten van GRATIS IJS van FRANK’S FARM!
 Kinderen kunnen deelnemen aan een WORKSHOP met ANJA van ’t DECO HUUSKE!
 En kinderen kunnen zich laten SCHMINKEN door SANDRA van PIP en SAARTJE!
De koffie, thee en limonade staat klaar voor iedereen die een kijkje wil komen nemen en sfeer wil komen
proeven binnen KINDERCENTRUM HUIZE ZELDENRUST op 24 augustus 2013 van 9.00 - 13.00 uur.
Venrayseweg 19
5961 AC Horst
www.HuizeZeldenrust.nl

KINDERDAGVERBLIJF HUIZE ZELDENRUST biedt al 23 jaar flexibele kinderopvang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Geurts: 06-24420267

Bespreking Poll week 32

De knip moet open blijven
Een grote meerderheid van 81 procent was het eens met de stelling van
twee weken geleden. Slechts een vijfde was tegen en wil de knip op de
Venloseweg in Grubbenvorst weer dicht. De kunstmatig aangelegde blokkade
in Grubbenvorst is een half jaar open vanwege een proef. Veel inwoners en
weggebruikers waren hier blij mee. Zo ook Pim de Bekker uit Grubbenvorst.
“Voor fietsers is een gesloten knip gevaarlijker, want als fietser loop je niet
alleen risico bij het keerpunt, maar ook op de veel te smalle weg naar of van de
knip. Ter aanvulling zou de gemeente verdere verkeersremmende maatregelen
op diverse plaatsen op de Venloseweg moeten plaatsen.”

Ook Leo en Netty van de Laar uit Grubbenvorst willen liever een alternatief:
“Bijvoorbeeld bloembakken, een rotonde of een verhoging. De knip is zeer
gevaarlijk voor fietsers. En hoe vaak was in al die jaren de knip defect? Dit heeft
de belastingbetaler zoveel geld gekost.”
Grubbenvorstenaar Danny Danckaert ziet de knip ook het liefst verdwijnen.
“De knip en de vreemde constructie op de Sint Jansweg zijn wel enkele van
de meest onduidelijke en verkeersonveilige situatie die verkeerskundigen
afgelopen decennia uit de hoge hoed hebben getoverd. Weghalen en nooit
meer terugbrengen.”

Er rijdt teveel vrachtverkeer door mijn straat
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Sommige dorpen liggen lekker afgelegen, andere kernen hebben een
doorgaande weg dwars door het centrum lopen. Met veel bedrijvigheid en veel
agrarische bedrijven komen ook veel vrachtwagens en zwaar landbouwverkeer.
Hoewel veel vrachtwagens routes om de dorpen en over rondwegen of
snelwegen nemen, zijn sommige routes, zoals de Stationstraat in Tienray,
belangenorganisaties al jaren een doorn in het oog. De grote vrachtwagens
drukken fietsers van de weg, verspreiden uitlaatgassen in het centrum en maken
een terrasje pikken onaangenaam. Dorpen en dorpswegen zijn niet gemaakt
voor grote vrachtwagens. Een rondweg zou een oplossing kunnen bieden, maar

die ligt niet overal of wordt door vrachtwagenchauffeurs al dan niet bewust
genegeerd.
Andere mensen zien het probleem niet zo: vrachtwagens en vooral
landbouwverkeer horen bij een plattelandsgemeente in Horst. Ben blij dat er
zoveel bedrijvigheid is! En teveel vrachtwagens, wat is teveel? De een ergert
zich aan een tractor per uur, de ander ziet er tientallen langskomen en geniet
van het plattelandsgevoel. Sommige mensen wonen in een kalme woonwijk en
zien behalve vuilniswagens nooit een vrachtwagen langsrijden. Er rijdt teveel
vrachtverkeer door mijn straat. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 33)> Betalen met pinpas > eens 73% oneens 27%

In het geval van Samsom
besloot NRC over de scheiding te
schrijven omdat de partijleider
tijdens de verkiezingen zijn gezin
ook inzette. Hun redenatie?
‘Samsom betrok als eerste zijn
gezin in woord en beeld bij zijn
campagne. In een veelbesproken
spotje toonde hij flitsen uit het
leven met zijn vrouw Tineke,
dochter Benthe en zoon Fane.’ De
Volkskrant was het eens met de
redenering van NRC: ‘Als kiezers
zijn gevallen voor de huiselijke
Samsom, dan mogen diezelfde
kiezers ook wel weten dat ze een
beetje zijn bedonderd. (..) Het
gaat hier wel om een publiek
figuur die zich anders heeft
voorgedaan dan hij is. Samsom
betrekt zijn privé bij zijn politieke
agenda, dus mogen journalisten
daar verslag van doen.’ Werk en
privé. Een van de grote dilemma’s
in de journalistiek. De grens
wordt steeds verlegd, zegt
campagnestrateeg Kay van de
Linde in De Volkskrant. En dat ligt
niet altijd aan ‘de media’, zegt
hij. ‘Politici betrekken hun
privéleven bij hun werk. Dat is
voor journalisten het teken dat zij
zich ook op dat privédomein
kunnen begeven.’ Met de
gemeenteraadsverkiezingen in
het vooruitzicht vraag ik me af
hoe wij dit aan moeten pakken.
Nieuwe kieslijsten worden
natuurlijk doorgelicht en er wordt
gekeken wie we nog niet kennen.
Past iemand bij het dossier en de
standpunten die hij of zij wil gaan
vertegenwoordigen? Volstaat dan
een overzicht van relevante
werkervaring en opleidingen? Of
mag een vleugje privé ook?
Wanneer een volksvertegenwoordiger blijkt te sjoemelen met de
regels, dan lijkt het me terecht
dat we er over publiceren. Als een
politicus in zijn campagne het
belang van vrijwilligerswerk
benadrukt maar zelf nooit iets
doet voor verenigingen, mag dat
dan ook? Een politicus die het
werken van moeders stimuleert,
maar wil dat zijn vrouw thuis
blijft bij de kinderen? Een zieke
volksvertegenwoordiger? De
vraag is eigenlijk: komt met een
publiek ambt ook een publiek
leven?
What Else?

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Actieve en sportieve
Open Dag zwembad De Berkel
Op zaterdag 31 augustus organiseert zwembad De Berkel in Horst een Open Dag. Tijdens deze
open dag kan iedereen actief kennismaken met het aanbod van bestaande en nieuwe zwemactiviteiten. Wethouder Ger van Rensch zal om 15.00 uur een welkomstwoord houden.
Demonstraties
Vergeet niet uw zwemkleding mee te nemen
want, tijdens de Open Dag kunt u deelnemen
aan diverse demonstraties van bestaande activiteiten zoals Aquarobics, Trimzwemmen, Aqua
Joggen, Meer bewegen voor Ouderen, Aqua
Varia en het baby en peuter zwemmen. Ook met
de nieuwe activiteiten kunt u meedoen.
Nieuw in het recreatiebad zijn ‘Kids 4 Fun’, (bewegen op muziek voor jeugd tot 13 jaar in bezit
van minimaal een A diploma) en ‘Fit 4 Fun’ (voor
de actieve 55+’er). In het wedstrijdbad wordt gestart met Aqua Action; een pittige en effectieve
training voor de geoefende zwemmer.
Zwemlessen
Tussen 13.00 uur en 14.00 uur kunt u zien op
welke manier de zwemlessen aan kinderen
voor het Zwem-ABC worden gegeven. Er wordt
gewerkt met een vrolijke zwemposter. De lessen
hebben een ongedwongen karakter. Aansluitend
is er ruimte om hierover vragen te stellen.
Inschrijven
Mocht u tijdens het bezoeken van de Open Dag
willen inschrijven voor een van de activiteiten
bij De Berkel dan is dat op 31 augustus geheel
gratis.

Verenigingen
Natuurlijk ontbreken informatiestands van
zwemvereniging HZPC en duikvereniging O.S.V.
Quintus niet op deze dag. Ook zij geven diverse
demonstraties waaraan men kan deelnemen.
Nieuwe website
Tijdens de Open Dag wordt de nieuwe website
van zwembad De Berkel gelanceerd.

Deze week vierden twee echtparen hun diamanten huwelijksfeest. Burgemeester van Rooij feliciteerde de jubilarissen persoonlijk. Op zaterdag bezocht hij de familie Geelen – Göbbels (foto boven)
en afgelopen dinsdag overhandigde hij de gebruikelijke cadeau’s namens de gemeente aan het
echtpaar Wijnhoven – van Velzen (foto beneden).

Programma
De Open Dag is van 11.00 tot 18.00 uur
Van 11.00 uur tot 12.45 uur:
zwemvereniging HZPC
Van 13.00 uur tot 14.00 uur: Zwemlessen voor
kinderen volgens het Zwem-ABC
Van 14.00 uur tot 17.00 uur: Vrij zwemmen
afgewisseld met diverse demonstraties
Van 16.30 uur tot 18.00 uur: O.S.V. Quintus
Kijk voor het volledige programma op
www.horstaandemaas.nl

Broekhuizen | 24 t/m 27 augustus
Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten

Openbare hoorzitting

Op dinsdag 27 augustus 2013 zal een vergadering worden gehouden van de commissie voor
de behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).

Voor meer informatie, kijk op

www.horstaandemaas.nl
KERMISKORTINGSBONNEN?
KIJK OP WWW.KERMISBONNEN.NL

Groenonderhoud

Adopteer een haag
De gemeente gaat de komende tijd een aantal hagen verwijderen. Sommige hagen passen niet
meer in de omgeving waarin ze staan en hebben geen functie meer.
Als u of de buurt het jammer vindt dat een
nabijgelegen haag verdwijnt, dan kunt u deze
adopteren. Dit betekent dat u voortaan het
onderhoud van de haag op u neemt. U kunt dit
schriftelijke kenbaar maken door een brief te
sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl of

naar het postadres van de gemeente met daarin
de locatie en het adres van de haag. Uw brief
dient voor 1 september 2013 ingediend te zijn.
Kijk voor meer informatie op www.horstaandemaas.nl. De lijsten liggen ook ter inzage in de
informatiehoek van het gemeentehuis.

Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen een WOB besluit betreffende weigering verzoek openbaar maken stukken;
Om 19.15 uur komt aan de orde een bezwaar-

schrift tegen een handhavingsbesluit huisvesting arbeidsmigranten Tienrayseweg 28;
Om 19.45 uur komt aan de orde een bezwaarschrift tegen een WOB besluit betreffende weigering verzoek openbaar maken wachtgelden
oud-bestuurders en oud-raadsleden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 93 93.

Jeugdsportfonds helpt een handje
De zomermaanden zijn in de regel de periode waarin ouders weer een brief ontvangen 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
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.

13

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

Hegelsom
Stationsstraat 151

Elders
Rozendaal 15, Maasbree

Horst
Gasthuisstraat 49
Wevertweg 1
Kloosterstraat

Evertsoord
Helenaveenseweg 39
Gemeente Horst aan de
Maas
Ontwerp bestemmingsplan
Californië 1
Grubbenvorst
Witveldweg

Meterik
Schadijkerweg 25
Rector de Fauwestraat 26
Campsbosweg 5

Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 35
Melderslo
Denenweg 3
Broekhuizerdijk 31

Sevenum
nabij Kulbergweg ong
De Donckstraat 18
Broek 20
Swolgen
Molenweg

Onderhoud Saarweg Horst, Turfstrooisel,
Spagnumweg en St. Barbarastraat in Griendtsveen
Vanaf maandag 26 augustus t/m 28 augustus 2013 start Aannemer Lareco uit Hardenberg in
opdracht van de gemeente Horst aan de Maas met onderhoudswerkzaamheden aan de halfverharding van de Saarweg in Horst, en de Turfstrooisel, Spagnumweg en St. Barbarastraat in
Griendtsveen.
De weg wordt opnieuw geëgaliseerd en afgewalsd. De werkzaamheden zijn nodig om de
afwatering van de wegen te waarborgen en ter
voorkoming plasvorming.
Tevens wordt de halfverharding behandeld met
een milieuvriendelijke bodemverharder en stabilisator ter voorkoming van stofvorming.
De wegen zijn tijdelijk niet beschikbaar voor
het verkeer en worden afgesloten. In verband
met de werkzaamheden zal al het doorgaande
verkeer omgeleid worden middels borden.
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
met zich mee kunnen brengen. Wij doen echter

ons best om deze overlast zoveel mogelijk
te beperken. Wij rekenen dan ook op begrip
en medewerking van uw kant. Door slechte
weersomstandigheden kan de uitvoeringsdatum
wijzigen.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de heer W. Hegger
van team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077 - 477 97 77
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
uitvoerder heer O. Salomons hij is bereikbaar
op telefoonnummer 06 - 52 35 73 78.

A73 dicht richting Venlo

Kern Horst

Rijkswaterstaat vernieuwt van vrijdag 23 augustus 21.00 uur tot maandag 26 augustus 06.00
uur en van vrijdag 30 augustus 21.00 uur tot maandag 2 september 06.00 uur het asfalt van de
A73.

Op maandag 26 augustus 2013 begint de vervanging van de brugdek-verharding van de brug
op de Haagweg in Horst. De bestaande asfaltverharding op de Haagweg en de voegovergangen
op de brug worden vervangen.

Tijdens deze werkzaamheden is de A73 dicht
tussen Venray en knooppunt Zaarderheiken, in
de richting van Venlo. Weggebruikers moeten
rekening houden met omleidingsroutes, een
langere reistijd en extra drukte.

Brug Haagweg tijdelijk afgesloten
Deze werkzaamheden duren ongeveer drie
weken. Omdat de brug wordt afgesloten is deze
niet beschikbaar voor het verkeer. Doorgaand
verkeer wordt omgeleid.
Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid over de
Venloseweg-Hamweg via bebording ter plaatse.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen
met de heer Robert Kersten. Hij is bereikbaar

via 077 - 477 97 77. Voor gerichte vragen over
de uitvoering kunt u contact opnemen met de
opzichter de heer R. Heideveld hij is bereikbaar
op telefoonnummer 06 - 11 31 41 56
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Hartelijk dank voor uw begrip!

Wij werken aan de weg!
In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas start Wegenbouwmaatschappij KWS Infra BV
uit Eindhoven op maandag 12 augustus a.s. met werkzaamheden.
Locatie
Griendtsveenseweg

Van tot
vanaf de MiddenPeelweg tot
aan de Kanaalweg
Lottumseweg/Horsterdijk tussen Vlasvenstraat en
Spoorwegovergang
Zwarte Plakweg
op het gedeelte MiddenPeelweg
en Spoorwegovergang
Blaktdijk
op het gedeelte Horsterweg
en Peelstraat
Venloseweg (Sevenum) tussen Grubbenvorsterweg
en Horsterweg
Nachtegaallaan
op het gedeelte tussen
Herenbosweg en Danielstraat
Reindonkerweg
op het gedeelte NieuwePeeldijk
en Spoorweg

Periode
19 augustus 2013 t/m
30 augustus 2013
19 augustus 2013 t/m
25 augustus 2013
26 augustus 2013 t/m
6 september 2013
26 augustus 2013 t/m
6 september 2013
2 september 2013 t/m
6 september 2013
26 augustus 2013 t/m
6 september 2013
26 augustus 2013 t/m
6 september 2013

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit reparatie/overlagen van asfaltwegen. De
onderhoudswerkzaamheden zullen bestaan uit
het wegfrezen van de slechte bestaande asfaltverharding en het aanbrengen van een nieuwe
deklaag. Tevens het aanbrengen van verkeersdrempels en grasbetonstenen.

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast met zich mee kunnen brengen. Wij doen
ons best om deze overlast zoveel mogelijk te
beperken. Wij rekenen dan ook op uw begrip en
medewerking. Afhankelijk van het weer kunnen
de werkzaamheden eerder dan wel later uitgevoerd worden.

Bereikbaarheid
De betreffende weggedeeltes worden tijdens de
werkzaamheden voor al het verkeer afgesloten. In verband met de werkzaamheden zal al
het doorgaande verkeer omgeleid worden via
borden. De woningen/bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar en de bewoners/bedrijven worden per brief door de aannemer op de
hoogte gesteld van de werkzaamheden.

Contactpersonen
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met de uitvoerder van de aannemer
KWS Infra BV de heer N. van den Heuvel. Hij is
te bereiken op telefoonnummer 06 - 50 22 63 78.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de opzichter van de
gemeente de heer Th. van Gend, bereikbaar via
telefoonnummer 06 - 52 30 43 43.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of
www.vananaarbeter.nl of bel met de gratis
informatielijn 0800 - 8002.

Win een barbecue met de beste buurtkorf!
Hoe is het met de tuinkorf van uw buurt? Is het netjes rond de korf? Altijd het goede tuin- en
snoeiafval erin? Dan maken u en uw buren kans op een gratis buurtbarbecue!
In Horst aan de Maas maken we allemaal gebruik van de tuinkorven en in de regel gaat dat
prima. Als gemeente zien we graag dat inwoners de korven op de juiste manier gebruiken.
Goed gedrag mag wel eens beloond worden!
En niet getreurd: ook buurtkorven waar het nu
nog wel eens een rommeltje kan zijn maken
nog kans. Gewoon de boel op orde krijgen en
houden rond de korf.
Voor iedereen geldt: stuur vóór 31 augustus een
foto van de tuinkorf bij jou in de buurt en je dingt
mee naar de gratis buurtbarbecue. De winnaar
wordt gekozen op basis van onaangekondigde
inspecties.
Nog even de spelregels op een rij die overigens
ook buiten deze prijsvraag al gelden:
- de tuinkorf wordt alleen gebruikt voor fijn tuinen snoeiafval.

- takken in de korven mogen niet langer zijn
dan 50 cm.
- boomstronken, groente- en fruitafval en mest,
stro of poep van uw huisdier horen niet in de
tuinkort thuis.
- de tuinkorven mogen niet overvol zijn en het
tuin- en snoeiafval ligt netjes in (en niet naast)
de korf.
Eigenlijk heel simpel dus. En een wel heel
gemakkelijke manier om samen met de buren
kans te maken op een supergezellige BBQavond met heerlijk eten! Gewoon meedoen!
Ga naar www.horstaandemaas.nl en upload
een foto van de tuinkorf bij jou in de buurt.
Heb je vragen, mail dan naar gemeente@
horstaandemaas.nl of bel 077 – 477 97 77

Uw gazon weer
zo glad als een
biljartlaken?
Stop uw grasmaaisel in de
tuinkorf of breng het maaisel
zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis weg naar de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 in Horst.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

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

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

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

14

politiek
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Keklik Yücel bezoekt Meerlo
De vakantie is weer voor bijna iedereen voorbij, maar als PvdA Horst
aan de Maas zijn we non-stop doorgegaan. Volksvertegenwoordiging kent
geen vakantie en om onze belofte om in zestien maanden tijd met zestien
Tweede Kamerleden onze zestien mooie dorpen te bezoeken moeten we
ook tijdens de vakantie door. Na onze eerste tien bezoeken staat vrijdag
30 augustus Meerlo op het programma, waar we met Keklik Yücel in
gesprek gaan over emancipatie en de rol van de overheden hierin.
Keklik Yücel heeft met
emancipatie, arbeid en zorg,
integratie en inburgering een

uitgebreide portefeuille binnen de
huidige Tweede Kamerfractie. De
laatste weken heeft ze zich in de

Kamer vooral bezig gehouden met
de omstreden antihomowetgeving
in Rusland, met de gelijke beloning
voor man en vrouw en met een goede
en toegankelijke kinderopvang. Het
uitgangspunt dat ze hanteert spreekt
me ons zeer aan. Niet je afkomst telt,
maar je gedrag. Ook haar werkwijze,
door veel met mensen in gesprek te
zijn, spreekt ons erg aan.
We starten met van deur tot

Fruitbedrijf Jenniskens

deur in gesprek te gaan over Meerlo,
Horst aan de Maas, Nederland en
Europa. Puur op basis van de mening
van de inwoners van Meerlo. Een
mening die we gebruiken voor ons
verkiezingsprogramma en onze actuele
politiek. Hierna gaan we van 20.30
tot 22.00 uur in gesprek over de rol
van de overheid op het gebied van
emancipatie. Wat moet de landelijke
overheid doen om ervoor te zorgen

dat iedereen op een gelijke manier
mee kan doen in de samenleving? En
wat is de rol van de gemeentelijke
overheid?
Graag zien we iedereen die
hierover met ons mee wil praten op
vrijdag 30 augustus om 20.30 uur in
zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Roy Bouten,
namens PvdA Horst aan de Maas

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

Autobedrijf

Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077 - 398 43 08

VANAF NU WEER VERS GEPLUKT!

Fer van Lin

APPELS
PEREN EN
PRUIMEN

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

NIEUWE OOGST

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

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

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

Deze week staat Tuutetrek in Hegelsom centraal.
Tuutetrek in Hegelsom is een werkgroep, die werd
opgericht naar aanleiding van de spontane hulp van
veel dorpsgenoten bij de verbouwing en de opening
van dorpscafé Zaal Debije. Velen wilden een bijdrage
leveren aan activiteiten in het dorp. De werkgroep
geeft initiatieven ten behoeve van de Hegelsomse
gemeenschap vorm, verzamelt ideeën en zoekt mensen
die willen organiseren of helpen uitvoeren, om zo de
leefbaarheid en betrokkenheid in Hegelsom voor jong
en oud te behouden en te vergroten. De eerste activiteit
die Tuutetrek organiseerde was de dorpskunstwerkroute
Pimp Ow Ei.
Het 80-jarig bestaan van de parochie en het feit dat de
regio Venlo de Regio van de Smaak is, was reden voor
Tuutetrek om samen met de dorpsraad het evenement
Hegelsom, 80 smaakvolle jaren op poten te zetten.
“Het programma bestaat onder andere uit een
dorpsbrunch met streekproducten, een boerenmarkt
en verschillende activiteiten in de kerk, school en een
presentatie van de stichting heemkunde Hegelsom”,

aldus Marlies Scheres van Tuutetrek. “Een werkgroep
presenteert stap één van het totaalplan Hegga
Metamorfosa, om het dorp in 2015 te verfraaien. “Om
een beeld te krijgen zijn achttien willekeurige groepen
en personen geïnterviewd. Zij zijn op hun favoriete
plek gefotografeerd en deze doeken worden tijdens het
evenement onthuld”, aldus Jeu van Helden, lid van de
werkgroep. “Zo krijgt Hegelsom letterlijk een gezicht.”
Heeft u ook een initiatief rondom het thema
Smaak en Voedsel?
Onder het motto ‘de Hoofdstad van de Smaak is wat
je er zelf van maakt’ worden bedrijven en instanties
uitgedaagd activiteiten aan te melden voor de
Smaakkalender 2013. Bijzondere initiatieven komen
eventueel in aanmerking voor een subsidie. Over de
mogelijkheden hiervan kunt u contact opnemen met
Leon Joris via l.joris@horstaandemaas.nl of bel
077 477 94 75 of meld u aan op
www.regiovandesmaak.nl

Tuutetrek in Hegelsom
• Dorpskunstwerkroute Pimp Ow Ei
• Hegelsom, 80 smaakvolle jaren
• Hegga Metamorfosa, totaalplan

www.hegelsom.info
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Davy Crockett’s 43e
Western Weekend

verenigingen 15
Op de Spekt 10 Broekhuizenvorst…

wel even de moeite!

✓voorzieningen begane
grond mogelijk

✓ruime kamers
✓toppie onderhouden
✓minstens 600 m3,

Door: Jan-Willem van Iperen, SV Davy Crockett
SV Davy Crockett organiseerde afgelopen weekend het traditionele Western Weekend. Al voor 6 uur ‘s morgens
stond de eerste deelnemer aan het Western Weekend van Davy Crockett op de Bergsteeg in Meterik te wachten tot
de wei waar de onderkomens worden opgebouwd geopend werd.

veel m2
✓rustige ligging,
ruimte, rust
✓privacy
✓carport en berging
✓tuin op Zuid
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

rosbief
met groene pesto,
rucola en
pijnboompitten

1.95

geldig vanaf 22 augustus t/m 28 augustus

broodje van de week

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur
Normaal gebeurt dit vroeg in
de middag maar de voorbereidende
werkzaamheden waren zo voorspoedig
verlopen dat de hekken nu al om
een uur of elf open gingen. Na
het opbouwen en inrichten van de
caravans en tenten werd door velen
de wandeling naar de saloon en
schietbaan ondernomen. De eerste
wedstrijdschoten werden om een uur of
zeven gelost. Klokslag tien uur klonken
de schoten van de eerste series op
vrijdagmorgen, dat de schutters er
zin in hadden was goed te zien aan
de baanbezetting: gedurende de hele
dag maar een paar banen vrij. Om

09.00 uur werd er op het trappercamp
stilgestaan bij het overlijden van Jos,
de smid van het trappercamp. Ook
door de ruige mannen en vrouwen
werd menig traantje weggepinkt. Op
zaterdag en zondag werden er op
de nieuwe buitendueleerbaan nog
wedstrijden verschoten: minder dan
drietiende seconde was nodig om
het wapen uit het holster te halen,
de haan te spannen en de trekker
over te halen. Op de baan zelf werd
zondagmiddag nog een Cowboy Action
Shootout gehouden, dit is een voor
Nederland relatief nieuwe dynamische
discipline. Gedurende het weekend

bleek dat de taluds van de sloot langs
de weg en het terrein voor sommigen
te steil waren waardoor ”ik ga even
in de sloot plassen” wel erg letterlijk
werd uitgevoerd en men van de wal in
de sloot raakte. Gelukkig was de sloot
niet erg diep waardoor niet de hele
outfit nat werd maar het uittrekken
van een natte broek met daaronder
cowboylaarzen bleek niet altijd even
makkelijk. Zondag liet het weer de
schutters en bezoekers wat in de
steek, een aantal hadden de tenten
en caravans al vroeg opgebroken, de
anderen zullen de tentdoeken nog een
keer thuis op moeten hangen.

’t Slaâgveld opent
nieuwe oefenruimte
Slagwerkgroep ’t Slaâgveld uit Sevenum bestaat ongeveer vier jaar en heeft vorige week haar nieuwe oefenruimte geopend in OJC Walhalla in Sevenum. Met een klein feestje werd het lokaal vrijdag 16 augustus geopend.

Top kwaliTeiT suikerbieTen?
kosTen nog moeiTe bespaard?
laaT heT meT de oogsT nieT
verloren gaan!
wij hebben de nieuwste techniek, met de minste rooiverliezen!

Voor het rooien Van uw suikerbieten:
Voorzitter Leon Huijs verzorgde tot
nu toe de oefenruimte van ’t
Slaâgveld, maar omdat de vereniging
steeds groeit, werd uitgekeken naar
een nieuwe ruimte. Deze werd

gevonden bij Walhalla. Huijs sprak een
woordje voor de aanwezige leden en
hun familie, waarna het jongst
aanwezige lid Roos Jacobs het lint
doorknipte. Leden Quinn Verstegen en

Niels van de Goor verzorgden een
roffel op hun trommen voor het
moment suprème. Daarna was er een
klein feestje voor de leden en hun
familie.

www.fajakobs.nl
0478-531245

16

verenigingen
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Koningsschieten
bij St. Jan Grubbenvorst

Rommelmarkt voor
Elzenhorst

De schutters van schutterij St. Jan uit Grubbenvorst vieren tijdens het laatste weekend van augustus het
dorps- en verenigingsschieten en het jaarlijkse koningsvogelschieten. Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus staat
het Schuttershof aan de Kromboschweg in Grubbenvorst in het teken van het feestweekend.

Stichting Vrienden van Verpleeghuis Elzenhorst in Horst organiseert op
zondag 1 september een rommelmarkt. De markt wordt gehouden in de
Mèrthal in Horst.

Op zaterdag 24 augustus wordt
het jaarlijkse dorps- en verenigingsschieten op het schietterrein aan
de Meerlosebaan gehouden. Vanaf
14.00 uur kan iedereen vanaf 15 jaar
schieten met de zware buks op de
nieuwe geluidsarme kogelvangers
van schutterij St. Jan. Verenigingen,
families, buurten of vriendengroepen
kunnen ervaren hoe het is om te schieten met de zware buks. Leden van de
schutterij bieden instructies. Men kan
zich tot 16.00 uur inschrijven voor de
wedstrijden in drietallen. Dit jaar heeft
de schutterij het prijzengeld verhoogd
en een extra prijs beschikbaar gesteld.

Om de jeugd van Grubbenvorst
bekend te maken met het Limburgse
schutterswezen worden de Grubbenvorster Jeugdkampioenschappen
Windbuksschieten gehouden voor
kinderen van 8 tot en met 14 jaar.
Vanaf 18.00 uur is er livemuziek in de
feesttent van amusementsorkest The
Memories.
Op zondag is het tijd voor het
koningsvogelschieten. De schutters
beginnen om 13.30 uur met het thuis
afhalen van het koningspaar Paul
Wijnhoven en Nicole Niessen onder
muzikale begeleiding van harmonie
St. Joseph uit Grubbenvorst. Na de

officiële opening wordt gestart met het
schieten op de koningsvogel, waarbij uitgemaakt wordt wie dit jaar de
nieuwe koning van St. Jan is.
Voor niet-leden is er een mogelijkheid om te schieten op de erelidsvogel,
waarbij de winnaar zich een jaar lang
Erelidskoning mag noemen. Tijdens
het schieten verzorgt joekskapel
Kloëte Kook de muzikale omlijsting. De
nieuwe koning en erelidskoning worden gehuldigd op het bordes voor het
schutterslokaal, met aansluitend een
receptie en het koningsbal met muziek
van partyband Zugabe. Voor de kleinste
kinderen is een springkussen aanwezig.

Een keur aan artikelen, waaronder
meubilair, porselein, glaswerk,
boeken, speelgoed, cd’s en platen
worden ter verkoop aangeboden.
De markt begint om 10.00 uur en

duurt tot ongeveer 13.00 uur.
De opbrengst van de markt komt
geheel ten goede aan de bewoners
van verpleeghuis Elzenhorst.
Entree is gratis.

Jeugdliedjesmiddag

Jeugdcarnaval zoekt
X-factor Horst
De twaalfde editie van de Jeugdliedjesmiddag van jeugdcarnaval
D’n Dreumel vindt plaats op zondag 13 oktober. Kandidaten kunnen zich
vanaf nu aanmelden.
Tijdens de Jeugdliedjesmiddag
gaan de ‘coaches’ op zoek naar de
nieuwe X-factors van Horst.
Het is alweer de twaalfde editie
van de Jeugdliedjesmiddag van
Jeugdcarnaval D’n Dreumel. Deze
vindt, net als vorig jaar, plaats in
OJC Niks en gaat waarschijnlijk weer

een aantal jeugdige Horster sterren
voortbrengen.
De organisatie is nog op
zoek naar kandidaten die graag
mee willen doen. Iedereen in de
leeftijd tot 17 jaar kan deelnemen,
aanmelden gaat via
www.dendreumel.nl

Verkeerskennis

Rijvaardigheidsritten 50-plussers
VVN afdeling Horst aan de Maas organiseert op dinsdag 8 oktober
twee rijvaardigheidsritten voor 50-plussers, ook wel bekend als
Broemritten. De ritten vinden plaats bij de kantine van sportpark Ter
Horst in Horst.
“Senioren zijn een kwetsbare
groep verkeersdeelnemers. Ouderen
zijn vaak nog prima in staat om deel
te nemen aan het verkeer, mits ze
weten en zelf kunnen ervaren wat
goed en minder goed gaat tijdens het
autorijden”, aldus de Horster afdeling
van Veilig Verkeer Nederland.
Het doel van een rijvaardigheidsrit is dat senioren door opgedane
dan wel opgefriste verkeerskennis,
zolang mogelijk op een verantwoorde

en veilige wijze kunnen deelnemen
aan het verkeer. Aan het einde van
de rijvaardigheidsritten krijgen zij
adviezen en tips van Veilig Verkeer
Nederland en de ingeschakelde
specialisten.
Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden bij Thijs Weijs via
077 398 46 30 of horstaandemaas@
vvnregio.nl Opgeven kan tot
1 september. Er is plaats voor
maximaal 48 deelnemers.

Jaar van de fiets

KBO-ﬁetstocht
Beleef de dag
KBO Limburg organiseert op woensdag 11 september voor de zevende
keer de fietstocht Beleef de dag, dit jaar in samenwerking met Provincie
Limburg, die 2013 heeft uitgeroepen tot het jaar van de fiets.
De startplaatsen van de fietstocht
zijn bij De Witte Hel in Horst en bij
MFC De Zwingel in Melderslo. De fietsroute is ongeveer 40 kilometer lang.
Op de startplaatsen zijn livemuziek,
stands en workshops. De officiële
opening vindt plaats bij De Witte Hel
in Horst.
Om 09.30 uur opent gedeputeerde Erik Koppe de tocht. Hierna
fietst hij naar De Zwingel met de
voorzitter van KBO Limburg, wethouder Birgit op de Laak, de directeu-

ren van Synthese en De Zorggroep
regio Horst-Venray en de voorzitters
van KBO-regio Horst-Venray en van
KBO-afdeling Sevenum. Wie niet kan
fietsen, kan met een busje delen van
de route volgen en de startpunten en
bezichtigingen aandoen.
Inschrijven kan tot 31 augustus bij
het gemeentehuis in Horst en bij de
plaatselijke KBO-afdelingen.
Voor meer informatie, bel Piet
Thijssen op 077 467 15 45 of mail
naar pjathijssen@hetnet.nl

sport 17
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Goud en zilver voor
Wittenhorst
Door: Ponyclub Wittenhorst
Tijdens de Limburgse kampioenschappen dressuur in Heel in het weekend van zaterdag 17 en zondag
18 augustus en de kampioenschappen springen in Bocholtz, scoorde ponyclub Wittenhorst uit Horst zowel zilver als
goud. Op zaterdag waren de pony’s aan de beurt en op zondag de paarden.

Internationaal niveau

Dressuuramazone geeft
les in Kronenberg
Dressuuramazone Jenny Schreven uit Weert geeft woensdag 28 augustus
les op het evenemententerrein aan de Peelstraat in Kronenberg.
Om 19.00 uur starten de lessen aan de ponyruiters van Sevenum en om
20.00 uur zijn de dressuurruiters aan de beurt.
Jenny Schreven rijdt op internationaal niveau en heeft met haar
paard Krawall ook deelgenomen aan
de wereldbekerfinale dressuur. Zij
geeft alleen les aan de leden van de

Sevenumse ponyclub en ruiterclub.
Publiek is welkom om de lessen bij te
wonen. Na afloop is de kantine van de
manege open zodat iedereen, samen
met Jenny Schreven, na kan praten.

SVEB wint
Maasdorpencup
Door: Voetbalvereniging SVEB
Het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst heeft op 17 augustus in Lottum de Maasdorpencup 2013
veroverd. Het was voor de 24e keer dat deze wedstrijdenreeks werd
georganiseerd. SVEB won de cup voor de tiende keer.

Amber Billekens en Roxanne
Na de diverse selectierondes voor
de kampioenschappen, streden de
geselecteerde ruiters en amazones in
verschillende klassen om de hoogste
eer. Na een spannende strijd wist
Amber Billekens, lid van ponyclub
Wittenhorst uit Horst, met haar pony

Roxanne de kampioenstitel in de klasse
E-L1 te veroveren. In het weekend voor
de dressuurkampioenschappen waren
in Bocholtz de Limburgse kampioenschappen springen. Hier behaalde
Anouk Deenen een zilveren plak met
haar pony Charm of Romance in de

klasse E-B. Na het veroveren van de
kampioenstitel bij de viertallen in juli
zijn deze prestaties geweldig voor
de ponyruiters van Wittenhorst. Op
zaterdag 31 augustus mag het viertal
Limburg gaan vertegenwoordigen op
de Hippiade in Ermelo.

SVEB versloeg op dinsdag 13 augustus Montagnards uit Bergen met 1-0. De
wedstrijd tegen SV Lottum werd winnend met 2-1 afgesloten. Zaterdag 17
augustus was de finale tegen EWC’46 uit
Well. Deze finale kende een spectaculair
scoreverloop. Binnen 25 minuten stond
het 0-3 voor de fris spelende groen-witten van trainer Marcel Peeters. Voor de

rust wist SVEB terug te komen tot 2-3.
Na 90 minuten was het 5-5 en moesten
strafschoppen de beslissing brengen.
De mannen van trainer Sjoerd van der
Coelen deden het net iets beter dan de
spelers uit Well. Of je kunt ook zeggen:
keeper John Tissen stopte er meer dan
zijn collega. SVEB 1 werd daarmee winnaar van de Maasdorpencup.

Uw hekwerk wéér ontroesten?
Laat het stralen en schooperen:
gegarandeerd 10 jaar onderhoudsvrij
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

OPEN HUIS

24e Kennedymars in Melderslo

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
VAN 11.00 - 17.00 UUR

Melderslo stond vorig weekend helemaal in het teken van de Kennedymarsfeesten, met als hoogtepunt de 24e Kennedymars, die zaterdag 17 augustus om 22.10 uur begon. Bij de feesttent in het
centrum van het dorp startte de 80 kilometer lange mars liep akkers, weilanden, bloemenvelden,
blauwe bessenvelden en diverse kernen van de gemeente Horst aan de Maas.
Voor meer foto’s van de Kennedymars, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuwe trainer SV Aspargos
Het heren seniorenteam 1 van SV Aspargos uit Grubbenvorst heeft vanaf dit seizoen een nieuwe trainer, Peter
Munnichs. Het herenteam komt dit seizoen uit in het oostelijke deel van Noord-Brabant en Noord-Limburg.
Peter Munnichs is een ervaren
trainer die al ruim 30 jaar verschillende
jeugd-, senioren- en recreantenteams
getraind heeft in de regio. Hij is daarnaast ook actief voor de Nederlandse
Volleybal Bond (NeVoBo). De club
hoopt met Munnichs het volleybalniveau, niet alleen bij de heren senioren
1 maar ook binnen SV Aspargos als
geheel naar een hoger niveau te tillen.
Het doel van de nieuwe trainer is

om de spelers individueel en tegelijkertijd ook het teamgevoel te verbeteren. “Het team moet als geheel zo
slim en sterk mogelijk spelen, op een
wijze waarop de sterke punten van alle
spelers optimaal gebruikt worden. Door
dit gestructureerd toe te passen kunnen
we als team een optimaal resultaat
halen. Mijn persoonlijke doelstelling
is er dan ook op gericht om spelers,
teams en vereniging te laten leren en

verbeteren zodat tegen de tijd dat ik
weer weg ga er op een hoger niveau
gevolleyd kan worden”, aldus Peter
Munnichs. Naast heren senioren 1 heeft
SV Aspargos komend seizoen ook een
2e herenteam actief in de seniorencompetitie. Munnichs geeft aan dat dit
een aanzet kan zijn om het volleybal
voor jeugdige spelers interessanter te
maken en hen zo meer bij de club te
betrekken.
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Wervelstraat 16,
Horst
Vraagprijs:
€ 179.000,- k.k.

www.poelsmakelaars.nl

077 - 310 10 39 | info@poelsmakelaars.nl
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15 VRAGEN

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

Maxime ten Horn
15 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan heb ik mijn vmbodiploma behaald
en mijn studie afgerond, ook hoop ik
dat ik dan een baan heb als pedagogisch medewerker. Ik wil waarschijnlijk
na de middelbare school de studie
Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg
gaan doen. Ook hoop ik dat ik dan een
leuke vriend te hebben en een eigen
paard en hond.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Mijn ideale verjaardagscadeau zou een
eigen paard zijn. Ik rij zelf nu al ongeveer acht jaar, want ik ben vanaf mijn
zesde al begonnen. Op het moment
heb ik twee verzorgpony’s, die mag
ik allebei rijden en daar hoort ook het
poetsen en verzorgen bij, dat is eigenlijk ook wel ideaal.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?

Ik zou graag een dagje in de huid van
Adelinde Cornelissen willen kruipen,
omdat het me echt geweldig lijkt om
met haar paard een internationale
wedstrijd te rijden. Ik ben nog nooit bij
een wedstrijd van haar geweest, maar
ik heb wel soms wedstrijden van haar
gezien op tv.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is Zoë Bergmans. Ik ben het afgelopen jaar bij haar in de klas gekomen
en we waren best snel vriendinnen. We
hebben samen de raarste dingen meegemaakt in de klas, we hadden samen
heel veel lol, waar meestal niemand
anders iets van begreep.
Je laatst ontvangen app’je/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat is van Linde van de Graaf. Zij gaat
nu een jaar naar Amerika om daar te
studeren, ze appte dat ze een blog
heeft geopend, waar ze vaak iets op
zet wat ze daar heeft meegemaakt. Ik
stuurde terug dat ik het superleuk vond
dat ze dat ging bijhouden en dat ik het
zeker ging lezen.

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

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

aan
Maxime ten Horn Mies
Eigenlijk kookt mijn moeder nooit,
maar mijn vader altijd. Mijn vader kan
heerlijk hemelse modder maken, naar
het recept van mijn oma.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is zeker weten kerstmis, dan komen
we met de hele familie bij elkaar en
genieten we samen van het kerstdiner.
Daarna gaan we met z’n allen spellen,
meestal gaan we dan kaarten en spelen
we Kolonisten van Katan.
Als je gaat shoppen: waar en wanneer?
Ik shop het liefst tijdens de zomervakantie in Amerika, dat komt omdat
daar alles veel goedkoper is. Daar wil
ik altijd naar de Ross, dat is een winkel
waar ze alle merken hebben, maar dan
heel goedkoop.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Aan de ene kant vind ik het erg goed,
want je kunt heel gemakkelijk contact
houden met vrienden en vriendinnen.
Maar aan de andere kant komen er heel
snel dingen op te staan die er eigenlijk
Rijbewijs binnen, wat voor auto hoort niet op horen, je privacy wordt er een
stuk minder door. Ik gebruik Whatsapp
daarbij?
en Facebook het meest.
Ik zou denk ik een hele grote wagen
Zon of sneeuw?
willen, een SUV bijvoorbeeld. Want als
Ik vind het beide erg leuk. In de zomer
ik een paard heb, dan moet die auto
vind ik het heerlijk om lekker te gaan
wel een trailer kunnen trekken. Ik ben
zonnen op het strand of gewoon thuis
nu net vijftien, dus over anderhalf jaar
mag ik ook beginnen aan mijn rijbewijs. op het gras. Maar in de winter gaan
Waar word je blij van in Horst aan de snowboarden of met sneeuwballen
gooien of zo vind ik ook heel erg leuk.
Maas?
Lekker ijsjes eten bij Passi in Horst of bij Avondmens of ochtendmens?
Dat is zeker een avondmens,
Clevers in Grubbenvorst.
’s ochtends lig ik het liefst tot een uur
Stel je wint een miljoen, wat zou je
of twaalf in bed en ’s avonds blijf ik tot
dan doen?
Ik zou een deel van het geld aan goede laat op. Als ik naar school moet heb ik
meestal wel een probleem, want dan
doelen geven, sowieso aan Unicef,
ben ik nog best wel moe als ik op moet
omdat zij heel veel arme kinderen
helpen in arme landen. Van de rest van staan.
het geld zou ik samen met mijn ouders Druk of rustig?
Als je uitgaat van wat ik allemaal te
en mijn zus een wereldreis willen
doen heb, dan heb ik het heel druk
maken. Dan zou ik denk ik naar Afrika,
Indonesië, Amerika en Antarctica willen want ik sport iedere dag, ik rijd een
paar dagen per week paard en ik
gaan. Ook zou ik hiervan een eigen
hockey de andere dagen. Maar als je
paard kopen.
uitgaat van mijn persoonlijkheid ben ik
Wat is het lekkerste gerecht wat je
best wel rustig, al kan ik soms ook best
moeder kan klaar maken? Gebruikt
wel druk zijn.
ze een geheim ingrediënt?

Executieveiling ex artikel 3:268 BW op 19 september 2013

Veulensewaterweg 8 te 5814 AK Veulen (Venray)

Woning met trainings en wedstrijdhal voor paarden op 02.39.70 ha
- Woning annex bedrijfsgebouw met 8 boxen, werkplaats, voeropslag
- Paardenstal met 19 boxen, ruime wasplaats en zadelkamer
- Kantine/stageverblijf
- Rijhal 20x40
- Buitenbak
- Grasland/cultuurgrond ca. 01.60.00ha

Kijk op www.vastgoedveilinglimburg.nl hoe u via internet aan deze veiling kunt
meedoen!
Deze veiling is in behandeling bij Oidtmann-Meijer-Dijkstra Notarissen te Helmond
T 0492-536868 F 0492-528 780 E grijkers@omdnotarissen.nl
Tot en met woensdag 4 september 2013 is een onderhands bod mogelijk bij
bovenstaande notaris. Zie ook www.vastgoedveilinglimburg.nl.

Column

Het beste
paard van stal
Jarenlang hees ik mezelf
iedere week weer opnieuw in
het zadel. Naast hockey,
zwemmen, ballet, streetdance,
zumba en aerobics (inderdaad,
ik heb van alles geprobeerd)
stond ook paardrijden ooit op
mijn weekplanning. Nu heb ik
het over vijftien jaar geleden,
ik bedoel, ik weet dat zo’n
beest geen kop maar een hoofd
heeft en dat je gebruikmaakt
van een zadel en een halster,
maar dat was het dan ook wel
weer...
Vol goede moed stapte ik
vorige week toch weer de
stijgbeugels in en hees mezelf in
een Afrikaans zadel. Afrikaans
inderdaad... en dat heb ik
geweten. Een rit die op een
heleboel manier te omschrijven
is, maar alles behalve soepel
verliep. Met een paard onder m’n
kont stapte ik door een prachtig
Afrikaans gebergte. Heerlijk
relaxed. Relaxed, dat was ook het
motto van mijn paard. Draven
deed hij niet aan, laat staan
galopperen. Alles deed ik eraan,
om het beest toch ’aan de praat’
te krijgen. Ik begon lief:
liefkozende woordjes, geklak met
m’n tong en knuffels hielpen
helaas niet. De volgende strenge
woorden en tikken op z’n kont
trouwens ook niet. Jeetje, zou er
dan misschien ergens een knopje
verstopt zitten om hem in de
volgende versnelling te zetten?
Belachelijke gedachte natuurlijk,
dit is gewoon precies een
Afrikaans paard (lees: relaxed,
zonder zorgen en trekt zich
nergens, maar dan ook nérgens,
iets van aan), maakte ik mezelf
wijs. Lekker dan, heb ik weer. Zit
ik ergens in de middle of
nowhere van Afrika met een
paard opgezadeld, gezegend met
exact het tegenovergestelde
karakter als dat van mij.
Dat had ik mis. Ik had
helemaal geen typisch Afrikaans
paard onder m’n kont. In plaats
daarvan reed ik blijkbaar op het
’beste’ paard van stal. Het
beestje had een of ander extra
riempje nodig zodat hij rustig
bleef, bevestigd aan het halster
en dus gewoon los te koppelen.
Mm... dus toch dat verstopte
knopje, maar dan anders!
Mies

cultuur 19

22
08

Voetklachten en
Podotherapie Hermanns
Pijn onder de hak:
Het hielbeen is een groot en stevig bot met twee belangrijke
functies; het dragen van het lichaamsgewicht bij het staan en
het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Daarnaast is het
een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en pezen in
de voet. De meest voorkomende hielklacht is aan de onderkant
van de hiel. Hier zit een pees die er voor zorgt dat uw voetboog
aan de binnenkant mooi in stand blijft. Wanneer de voet doorzakt
komt er teveel trekkracht op deze pees te staan welk resulteert
in pijnklachten bij de aanhechting onder uw hiel. Dit gaat vaak
gepaard met startpijn in de ochtend of na lang zitten. Vaak wordt
er ook gesproken over hielspoor. Hiervan is pas sprake wanneer
er een stukje extra botaangroei onder uw hiel is gevormd. Deze
is echter alleen zichtbaar op een röntgenfoto.
De klachten en de behandeling van deze twee aandoeningen zijn
nagenoeg gelijk. Podotherapie Hermanns heeft voor deze klachten een protocol opgezet waarmee nagenoeg iedereen van deze
klachten af kan komen.
Het grootste deel van de therapieën worden vergoed door de
zorgverzekeraar en we vallen niet onder het eigen risico.

In America hield Jong Nederland zaterdag 17 augustus een jeugdzeskamp. Kinderen tot en met
13 jaar gingen de strijd aan. Op zondagmiddag 18 augustus was het de beurt aan de volwassenen
tijdens de grote dorpszeskamp. Bij blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland America werden de
zeskampen, die in het teken van het 60-jarig jubileum van de vereniging stonden, gehouden.
Thema dit jaar was dan ook ‘Door de jaren heen’.
Voor meer foto’s van de zeskampen, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Podotherapie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch
specialist!

Informatiebijeenkomst
Kijk voor
de dichtstbijzijnde locatie op
herinrichting Groote
Molenbeek
www.podotherapiehermanns.nl

Waterschap Peel en Maasvallei houdt op woensdag 28 augustus een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Groote Molenbeek, traject Venloseweg-spoorlijn Sevenum.

Tel. 077 397 13 18

De informatiebijeenkomst vindt
plaats in zaal De Wingerd in Sevenum
en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.
Waterschap Peel en Maasvallei
geeft tijdens deze avond informatie

over het herinrichtingsplan van het
1,7 kilometerlange traject. Verder
wordt het beplantingsplan en de
aanleg van de duiker om de sloot ten
noorden van de wijk Westerholt te

verbinden met de Groote Molenbeek
besproken. Ook de planning van de
werkzaamheden staat op de agenda.
Er is ook gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Herstraat 20
5961 GJ Horst
Lottumseweg 43
5971 BV Grubbenvorst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum

Hermanns

(Spor t) podotherapie

www.podotherapiehermanns.nl

Een culturele middag wordt georganiseerd in Grubbenvorst op zondag 8 september. Verschillende groepen,
verenigingen en individuen die zich bezig houden met muziek, kunst of een andere vorm van cultuur laten zich van
hun beste kant zien. Alle deelnemers zijn verbonden met Grubbenvorst.
waar kunstenaars zich presenteren.
Om 13.00 uur wordt het evenement
geopend door de voorzitter van de
dorpsraad , Ruud Meijers.
Om 17.00 uur volgt een afsluiting van het middaggedeelte met

HH

In de regio Horst zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Voor meer informatie en andere locaties:

Cultura Grubbenvorst
Twee podia staan in het centrum
van het dorp. Verschillende muziekverenigingen zoals het smartlappenkoor Huur os en Shantygroep Maashave
Grubbenvorst presenteren zich. Verder
staan er verschillende marktkramen

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

een gezamenlijk optreden van alle
verenigingen die het volkslied van
Grubbenvorst ten gehore brengen.
In de avond treedt de All Stars Acoustic
band op het podium bij brasserie
In De Witte Dame.

Ons 25ste cursusseizoen
is van start gegaan!

3 september organiseren wij een open avond voor de talencursussen
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma, di + do. 09.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Nu bij aankoop van een afgeprijsd artikel:
e
*

het 2 artikel
voor maar

*Actie geldig t/m 24 augustus 2013 en alléén op reeds afgeprijsde artikelen.
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Laatste dagen! • Laatste dagen! • Laatste dagen!

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

Lichtprocessie in Tienray
In Tienray vonden van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus de jaarlijkse Mariafeesten
plaats met plechtige vieringen en de sacramentsprocessie. Op donderdag 15 augustus werden de
feestelijkheden gestart in en rondom de Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten-kerk. Na het
bidden van de rozenkrans werd het hoogfeest Maria Tenhemelopneming gevierd met een lichtprocessie. De avond werd opgeluisterd door Gemengd Koor Tienray.
Voor meer foto’s van de lichtprocessie, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Iedere emotie,
een passend bloemwerk ...
...Ieder huis,
een sfeervolle decoratie
TEL.: (077) 467 37 77, PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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Fusti Frusti
Biervatenrace
De eerste editie van de Fusti Frusti Biervatenrace vindt op zaterdag
24 augustus vanaf 17.00 uur plaats bij pretcafé De Beurs in Horst. Tijdens de
biervatenrace strijden teams van twee spelers en eventueel één coach tegen
elkaar met een biervat over een hindernisbaan.
De hindernissen die met een biervat doorlopen moeten worden, hebben
namen als het rokersholdoolhof, de
Beursschuivers-zeepheling, de Ieskalde
waterbak, BBBB (de beursbeerbakkenbaan), de Ramsjieke wipper, de Fusti
Frusti-kaasplank, de tijger met enne
katerbaan en de Hole in the wall.
Hierbij wordt gestreden om de hoogste

eer, de snelste tijd en de hoofdprijs van
vijftig liter bier. Het evenement is ontstaan als opvolger van het buikschuiven
en is bedoeld voor heren-, dames- en
mixteams vanaf 16 jaar. De organisatie
is in handen van vriendenclubs Ieskald,
Ram Sjiek, De Beursschuivers en pretcafé De Beurs in Horst. Voor meer informatie, kijk op www.debeurshorst.nl

Start inschrijving
liedjesavond Horst
Heropening kruiswegpark

Echte carnavalisten hebben de eerste activiteit van het carnavalsseizoen
al op de kalender staan: op zaterdag 12 oktober vindt de liedjesavond van
carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst plaats. Liedjes kunnen vanaf nu
worden ingezonden.
Het weer, de Horster politiek,
carnaval of alledaagse dingen: alles
kan een inspiratiebron zijn voor een
carnavalsliedje. Wie denkt dé Horster
carnavalshit voor het komende seizoen
te hebben, kan deze insturen via

www.dreumelhorst.nl onder de button
Inschrijving Liedjesavond.
Aanmelden kan tot en met
1 september. De liedjesavond vindt
plaats op 12 oktober vanaf 20.00 uur in
’t Gasthoês in Horst.

Het opgeknapte kruiswegpark in Tienray werd zondag 18 augustus tijdens de Mariafeesten officieel
heropend. Onder toeziend oog van het publiek verrichten burgemeester Kees van Rooij en bisschop
Frans Wiertz de openingshandeling. Het idee om het kruiswegpark langs de Molenbeek in Tienray voor
iedereen toegankelijk te maken, kwam van Truus Knoops en Huub Driessen. Eerder al zorgden
vrijwilligers ervoor dat de kruiswegstaties, die de lijdensweg van Christus uitbeelden, behouden
bleven. Met hulp vrijwilligers werd nu ook een pad aangelegd en een stuk opgeschoond.
Voor meer foto’s van de ingebruikname, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Dorpsjubileum
Hegelsom
HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven door Kempen Nieuwsmedia.
Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct op zoek naar een:

weekendverslaggever (student)
Je uitdaging
■ je levert redactionele bijdragen aan het nieuwsblad;
■ je bijt je vast in een onderwerp en weet het duidelijk en helder op te schrijven;
■ je draagt onderwerpen voor het nieuwsblad aan;
■ je fungeert samen met andere redacteuren als gezicht van
HALLO Horst aan de Maas naar de lezer toe;
■ je bezoekt in overleg evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
■ je hebt gevoel voor nieuws en weet wat er speelt binnen
de gemeente Horst aan de Maas;
■ je werkt nauw samen met de redactie van HALLO Horst aan de Maas;
■ tijdens schoolvakanties is het mogelijk om de redactie extra te ondersteunen.

Wij bieden
een contract op basis van 0-uren;
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar een
professioneel nieuwsblad maakt;
■ een passende salariëring.
■

m/v

Wie ben je?
je hebt een hbo werk- en denkniveau;
■ je volgt een opleiding journalistiek of hebt ervaring als bureauredacteur/verslaggever
■ je bent altijd op zoek naar nieuws;
■ je bent bekend met de regio;
■ je werkt goed samen, bent stressbestendig en communicatief vaardig;
■ je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig, je kunt teksten zowel
grammaticaal, conceptueel als redactioneel beoordelen;
■ je bent fl exibel;
■ je verricht je werkzaamheden in vooraf samen overeengekomen diensten
tussen zaterdagochtend 08.30 uur en zondag 21.00 uur.
■

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad
als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief voor maandag 2 september a.s.
via e-mail: vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. weekendverslaggever.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman van Aalst, telefoon 077 396 13 52.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
Handelstraat 17 5961 PV Horst, Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56, F 077 396 13 55, info@kempencommunicatie.nl
kempencommunicatie.nl

Hegelsom bestaat tachtig jaar en
dat wordt op zondag 25 augustus
gevierd onder de noemer Hegelsom,
80 smaakvolle jaren. Gedurende de
dag worden allerlei activiteiten
georganiseerd rondom het plein bij
de kerk en op het PTC+-terrein.
Het programma start om 11.00
uur met Hegelsom in beweging op
een podium op het plein. Daarna is
er tot 13.00 uur een dorpsbrunch
met regionale streekproducten. De
brunch wordt opgeluisterd door
fanfare St. Hubertus. Van 13.00 tot
17.00 uur zijn er doorlopende activiteiten en optredens van plaatselijke artiesten, zoals zangvereniging
Egelsheim, Happy Sound en dj Gurde.
Verder organiseert werkgroep Hegga
Metamorfosa een sessie in het kader
van Geef jij Hegelsom een gezicht? In
de Hubertuskerk is een expositie te
bezichtigen van religieuze voorwerpen,
kunstwerken van diverse meesters uit
Hegelsom en bloemwerken die geïnspireerd zijn op het thema smaak. Ook
Heemkunde Hegelsom is aanwezig. Zij
presenteert in boerderij Den Homberg
hun eerste tentoonstelling met onder
meer foto’s van de oude middenstand
en oude beroepen in Hegelsom. Aan de
kinderen is ook gedacht. Het speel- en
leerplein is geopend. Onder begeleiding van leerlingen van het Citaverde
College kunnen kinderen meedoen aan
de Food experiencetour. Op het schoolplein is het project Muziek op School te
beluisteren. Voor het hele programma,
kijk op www.dorpsraadhegelsom.nl
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Oltimershow en
oogstdag
De maand augustus staat ook wel bekend als de oogstmaand. Daarom
wordt op zondag 25 augustus de jaarlijkse oogstdag gehouden bij museum
De Locht in Melderslo, onder het motto Van graan tot brood. Daarnaast is er
een oldtimershow.

Dienstenveiling voor
Bedevaart harmonie Sevenum
Processie

naar
Tienray

De Vrienden van Harmonie Unie uit Sevenum organiseren op zaterdag
26 oktober voor de zesde keer een dienstenveiling in de Wingerd in
Sevenum. De opbrengst gaat naar de harmonie. Tijdens de veiling worden
allerlei diensten bij opbod verkocht.

Tijdens een processie op
zondag 1 september lopen veel
parochies uit Horst aan de Maas
gezamenlijk naar het Mariabedevaartsoord Tienray. Dit jaar
sluit nieuwkomer parochie
H. Gertrudis uit Lottum zich aan
bij de processie. De muzikale
begeleiding is in handen van
St. Hubertus uit Hegelsom.

Hakselen tijdens de oogst
Tijdens de oogstdag in museum
De Locht worden granen gedorst en
gemalen met behulp van machines uit
de begintijd van de mechanisatie. Ook
worden er oogstpannenkoeken gebakken. De smederij is volop in bedrijf en
de bakkers bakken De Locht-brood.
Kinderen mogen hun eigen broodje
bakken.
Van 10.00 tot 12.00 uur is de
grote oldtimerautoshow Borderline/
Grenzlandfahrt op de parkeerplaats
van museum De Locht. Ruim 110
deelnemers tonen hier hun klassieke
automobielen. De toegang tot de show
is gratis. Vanaf 12.00 uur vertrekken de
oldtimers voor een rondrit door NoordLimburg.
Auto’s van verschillende merken
nemen deel, zoals Amilcar, Alvis,

Austin, Jaguar, Ford, Fiat, Mercedes, MG,
Triumph en Wolseley. Het hoofdaccent
ligt op voertuigen die ouder zijn dan 55
jaar. De rit wordt georganiseerd door
de MG TTO-vereniging en OTC de Oude
Glorie. De Locht demonstreert een oude
Lister stationair motor.
Naast de vaste expositie biedt
De Locht een aantal wisselexposities:
Van baby tot bengel, over opgroeien
in grootmoeders tijd, Mijn beeld van
Beatrix, Van legende tot volksgebruik
en Altbier, met informatie over lokale
en regionale kleine bierbrouwers uit de
vorige eeuw en hun speciale bieren.
Het museum is tot november
alle dagen geopend van 11.00 tot
17.00 uur. Demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

De parochies St. Lambertus en
St. Norbertus uit Horst, St. Oda uit
Melderslo, St. Hubertus uit
Hegelsom, H. Joannes Evangelist
uit Meterik, parochie H. Naam
Jezus uit Broekhuizenvorst en
St. Joseph uit America gaan al
jaren gezamenlijk richting Tienray.
Het vertrekpunt van de processie
is het Lambertusplein in Horst, de
starttijd is 08.45 uur. De processie
loopt van het Lambertusplein naar
de Jacob Merlostraat en via
Venrayseweg naar de
Tienrayseweg. Men kan ook
onderweg aansluiten of om
10.00 uur aansluiten bij de
overweg op de Tienrayseweg.
Vanaf hier gaat de processie naar
de kerk. De hoogmis in de kerk
van Tienray begint om 10.30 uur.

Aanwezigen bij de veiling kunnen
onder meer bieden op een vakantie
in een penthouse in Turkije, auto wassen door sexy Chippendales en een
wijnavond aan huis voor acht personen.
Naast de meer dan tachtig diensten

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

•

waarop men kan bieden, worden er dit
jaar ook kunstwerken die gemaakt zijn
door mensen met een beperking geveild. Hiervoor wordt een kijkavond in
De Wingerd in Sevenum georganiseerd.
De datum is nog niet bekend.

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

Burgers, boeren, buitenlui maar ook mensen van adel, iedereen is welkom.

!!! SLA NU UW SLAG !!! Op alle kleding 50% Korting*
kleding met groen label 66.6% korting
dus van E 3,00 voor

E 1,00

*

* (heel augustus, uitzondering merkbroeken E 12,00 en Japrag broeken)

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.

Kinderkledingen speelgoedbeurs
De halfjaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs vindt zondag
8 september van 10.30 tot 12.30 uur plaats in gemeenschapshuis De Zaal
in Griendtsveen.
Deze keer kan alleen winterkleding vanaf maat 92 tot en met
tienermaat XL ingeleverd worden. Ook
speelgoed zoals fietsjes zijn welkom.
Verkoopnummers zijn vanaf maandag
26 augustus na 17.00 uur telefonisch

te verkrijgen via 06 40 63 23 62 of
06 20 01 82 70.
Voor meer informatie, kijk op
www.hebbuzgriendtsveen.webklik.nl
of mail naar hebbuzgriendtsveen@
hotmail.com

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl

Tuin bestraten?

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

Ruilbeurs Peelmuseum
Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die
graag eens snuffelen tussen het meest uiteenlopende verzamelspul
kunnen op zondag 25 augustus terecht in het Peelmuseum in America.
Tijdens de maandelijkse ruilbeurs
in het Peelmuseum is een aantal
standhouders aanwezig met een
grote variatie aan verzamelobjecten,
zoals postzegels, munten, ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes
en balpennen.
De ruilbeurs wordt gehouden in

museumgebouw De Kamphut aan
de Griendtsveenseweg in America.
De ruilbeurs duurt van 10.00 tot
12.00 uur.
Voor reservering van een
tafel of voor meer informatie, bel
06 20 70 21 73 of 077 464 13 36 of
kijk op www.peelmuseum.nl

Bekijk onze collectie
direct online op

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

zo 25 augustus
10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Sunday Session:
Joep van Wegberg
zo 25 augustus 18.00 uur
Locatie: Station America

22
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Vijfde ACB Phoxycup
zo 25 augustus 09.30 uur
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: sportpark Ter Horst

Eerste Horster
Garageboxavond
do 29 augustus 18.30-22.00 uur
Organisatie: Weblog Horstsweet-Horst
Locatie: café Cambrinus

Kronenberg
Umme’s Summer
beachparty

Broekhuizen

vr 23 augustus 21.00 uur
Locatie: café Ummenthun

vr 23 augustus 21.00 uur
Locatie: tent op de Loswal

Workshop majorette
en dans

Kermis aan de Maas

zo 25 augustus 10.30-12.30 uur
Organisatie: Madrukro
Locatie: gymzaal

Foute Disco met dj Stijn

za 24 t/m di 27 augustus
Locatie: centrum
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Lebbis – het Grijze Gebied
Optreden PPM-band
za 24 augustus 21.00 uur
Locatie: tent op de Loswal

Optredens 30past7 en
Pater Moeskroen
zo 25 augustus 15.00 uur
Locatie: tent op de Loswal

di 27 augustus
Locatie: Heesbeemden

Lottum

Kijk, daar
heb je onze
nieuwe
verzorgers

Dahlia-dag

zo 25 augustus 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen,
Horsterdijk

Optreden Handle with Care
ma 26 augustus 10.00 uur
Locatie: tent op de Loswal

zo 25 augustus 17.00-20.30 uur
Locatie: De Vrije Akker

Melderslo

Oogstdag en oldtimershow

Grubbenvorst

zo 25 augustus 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

za 24 en zo 25 augustus
Organisatie: Schutterij St. Jan
Locatie: Schuttershof

Meterik

Hegelsom

zo 25 augustus 11.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Blokhut

Schuttersweekend

Dorpsfeest 80-jarig
bestaan
zo 25 augustus 11.00 uur
Organisatie: Tuutetrek
Locatie: centrum

Exposities heiligenbeelden, muurschilderingen en
bloemschikken
zo 25 augustus 13.00 uur
Organisatie: parochie
Locatie: St. Hubertuskerk

Foto- en ﬁlmpresentatie
80 jaar Hegelsom
zo 25 augustus 13.00 uur
Organisatie:
Heemkunde Hegelsom
Locatie: Boerderij De Homberg

Horst

Borduurcafé
vr 23 augustus 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Cursusmarkt
za 24 augustus
11.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Fusti Frustibiervatenrace
za 24 augustus 17.00 uur
Locatie: pretcafé De Beurs

Zaterdag moesten we vroeg op om op tijd bij het Zoo
Parc te zijn. We begonnen de dag met iets te drinken.
Toen kwam dierenverzorgster Nathalie ons halen om
de Maleisische tapir naar buiten te laten. Maar eerst
hebben we een kijkje genomen bij de voederkeuken.
We hebben daar van alle dieren hun eten gezien. Ook
van de miereneter maar dat waren geen mieren: het
was poeder dat je met lauw water moest mengen.
Dat moest lauw zijn, want de tapir was erg kieskeurig:
warm en koud water wilde hij niet. Toen gingen we
naar de tapir. Het was erg bijzonder want wij stonden
bij de tapir in de stal. We deden het voer in de voederbak en toen mocht zij naar buiten.

Nazomerdiner

Optreden The Sparks
di 27 augustus 19.00 uur
Locatie: tent op de Loswal

Evy (11) en Kyra (11)
wonnen de fotowedstijd
van nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas
en Zoo Parc Overloon

Buitenfeest en vlooienmarkt

Het park was nog gesloten en daarom waren er
nog geen bezoekers, het was erg rustig. Sommige
dieren maakten een hoop kabaal maar de
zeehond lag nog lekker te slapen.
De cheeta’s zaten nog in het nachtverblijf.
We vonden ze heel mooi. We waren zelfs zo
dichtbij dat toen ze tegen het hek aansprongen,
wij de zandkorrels die aan hun poten zaten tegen
ons aan voelden komen. Eerst moesten wij het
buitenverblijf van de cheeta’s schoonmaken.
Daarna mochten we de schuiven omhoog doen en
ze naar het buitenverblijf laten gaan. Toen hebben
we het nachtverblijf schoongemaakt. Na al dat
harde werk kregen we wat drinken met een stuk
appeltaart, dat er wel in ging.

Toen zijn we gewoon het park in gelopen.
We hebben het voederen van de dwergnijlpaarden
en de witwanggibbons gezien. Daarna mochten
we met de kruiwagen met het eten terug naar
de cheeta’s, maar dit keer om ze te voeren. Eerst
moesten ze naar het nachtverblijf zodat wij in het
buitenverblijf het eten konden verstoppen. We hadden gelukkig handschoenen aan, want het waren
flinke stukken vlees. Dat voelde niet lekker aan.
We verstopten het eerst bij de mannetjes en daarna
bij het vrouwtje en haar twee welpen. Ook hadden
we de wilde honden gevoerd met dode kuikens,
hamsters en ingewanden. Door het gooien konden
er zelfs bloedspetters vanaf komen. Dat vonden de
mensen naast ons niet leuk. En we stonden er van
te kijken dat de honden vochten om het vlees, ze
jankten heel hard. Het was heel erg leuk om mee
te maken. Hierna hebben we goed onze handen
gewassen, wat ook wel nodig was.

Sevenum

Schatberg Open Toernooi
zo 25 augustus t/m zo
1 september
Organisatie: TV Apollo ‘69
Locatie: De Schatberg

Koningsschieten
zo 25 augustus
Organisatie: schutterij St.
Sebastianus
Locatie: Staarterstraat

Lebbis – Het Grijze Gebied
ma 26 augustus
Locatie: Gasterie De Lieve
Hemel

Informatieavond
herinrichting Groote
Molenbeek
wo 28 augustus
19.00-21.00 uur
Organisatie:
Waterschap Peel en Maasvallei
Locatie: De Wingerd

Robin,
onze oppas,
ee!
mocht ook m
We namen afscheid van Nathalie, want zij ging verder met haar werk. Toen
kregen we een lunch. We mochten pakken wat we wilden en het was heerlijk.
Daarna was het tijd om afscheid te nemen van Janneke van het Zoo Parc,
Simone de fotografe en Norbert van de HALLO. We hebben ze bedankt voor de
supergave dag. Het was zo bijzonder dat we de dieren van zo dicht bij hebben
kunnen meemaken. Ook bedankt voor de cheetaknuffels die we kregen omdat
we de dag erna jarig waren. Het was een dag om nooit te vergeten!
Groetjes, Evy en Kyra

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

Kijk voor meer foto’s op

www.hallohorstaandemaas.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 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

Huisartsenpost
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

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
zaterdag

Heilige mis

19.00

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

zaterdag
woensdag

zaterdag

zondag
dinsdag

●

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

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 24 augustus 2013

150 gr kipfilet
Gratis bakje kipkerriesalade
4 sudderlapjes € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

OPEN DAGEN
24+25 augustus

Onze verkoopvertegenwoordiger heet u
van harte welkom tussen 12.00 en 17.00 uur

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Springkussen voor de kinderen aanwezig

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag

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

dinsdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

E
IALING
C
E
SP BIED
AAN

Chalet van 60 m2

3 slaapkamers en 2 badkamers, met 318,5 m2 eigen
grond en een parkeerplaats van 16,5 m2.

Normale vraagprijs € 248.500,-

nu voor

€ 150.000,U kunt het chalet op ons park bezichtigen.

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

Rendementen en
VAST
E
investeringsmogelijkheden 7,R3ENTE
%

Perfect Parken Nederland B.V. biedt u een breed scala aan
mogelijkheden om de door u te verrichten investering
optimaal te laten renderen. Basis van al deze beleggingsvormen is dat
de door u aangekochte recreatiegrond en chalet dan wel woning, via
onze organisatie worden verhuurd. Dit kan ook voor een deel van elk
jaar zodat u uiteraard ook zelf met uw gezin gebruik kunt maken en
kunt recreëren. Alles wordt in onderling overleg met u geheel afgestemd op uw persoonlijke behoeften en wensen.
De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

e

Blitterswijck

09.30

Sevenum

zaterdag
woensdag

T

06-22605746

Thyli@kpnmail.nl

ORMiNsPeCTi

Swolgen

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

GRATis HOuTW

Meterik

Spoedgevallendienst
23 t/m 29 augustus
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

112

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Melderslo

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

●

Heilige mis

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

●

19.15

Meerlo
zondag
donderdag

Landbouwgrond
voor volkstuin
vanaf 500m2

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

Heilige mis

Lottum
zondag

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

11.00

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Heilige mis

Te koop of
te huur gevraagd:

Residentie De Kooy is onderdeel van Perfect Parken

De Kooy 13, 5861 EH Wanssum
T 0478 - 53 29 57
M 06 27 62 37 46
www.residentiedekooy.nl

24

nieuws
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Alles-in-1 Glas EXTRA

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

advertentie-glas-263x395-staand.indd 1
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