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Een balletje
kan soms raar rollen
Ze zijn al jaren elkaars buren, de Jeu de Boules Club
Horst en De Leste Geulde aan de Noordsingel in Horst.
Toch botert het niet tussen hen. De reden is het stukje
grond waar de jeu de boulesbaan is gelegen.

Pal naast partycentrum de Leste
Geulde in Horst ligt sinds enkele jaren
een jeu de boulesbaan. Vooral Jeu de
Boules Club Horst maakt veelvuldig

Vrienden van de
Elzenhorst in het nauw
Over enkele weken wordt het startsein gegeven voor de bouw van Hof te Berkel. Een moment waar velen
reikhalzend naar uitkijken. Toch zijn er mensen die in de problemen komen door de nieuwbouw, zoals Stichting
Vrienden van Verpleeghuis Elzenhorst.
In de ‘catacomben’ van verpleeghuis Elzenhorst vindt Stichting
Vrienden van Verpleeghuis Elzenhorst
sinds jaar en dag hun onderkomen.
Het gaat hierbij niet om een groep
hangjongeren, maar een vijftiental
vrijwilligers die met de verkoop van
tweedehands spullen geld inzamelen
voor dagactiviteiten voor de bewoners van Elzenhorst. Wekelijks worden
bij de Vrienden talloze meubelen,
dozen met boeken, speelgoed en
huishoudelijke apparaten binnengebracht. In sommige gevallen halen de

Vrienden met auto en aanhangwagen
de spulletjes bij de mensen thuis op.
Tweemaal per jaar organiseert de
stichting een rommelmarkt op de parkeerplaats van Elzenhorst. Zondag
4 september is het weer zover, maar nu
wellicht voor de laatste keer. “Met de
aanstaande sloop van Elzenhorst en de
diverse bijgebouwen verliezen wij onze
werk- en opslagruimte”, vertelt Wim
Keijsers, een van de vrijwilligers. ”In
het plan Hof te Berkel is geen ruimte
meer voor onze activiteiten.
We zijn dan ook naarstig op zoek naar

een alternatief.” Niet alleen de ruimte
voor de Vrienden verdwijnt. Ook de
bekende dierenweide zal ophouden
te bestaan. “Voor de dieren is al een
oplossing gevonden, maar wij zitten
momenteel nog met de handen in
het haar”, verzucht Keijsers.
Hoewel diverse alternatieve locaties zijn onderzocht, is een oplossing
voor het probleem nog niet in zicht.
“We blijven positief en hopen dat we
met de hulp van het publiek onze
activiteiten kunnen voortzetten”,
besluit Wim Keijsers.

gebruik van deze baan. Er worden regelmatig wedstrijden georganiseerd en
ook door de week gooien de clubleden
er graag een balletje. Tot voor kort
gebeurde dit alles in een ontspannen
sfeer. De uitbaters van De Leste Geulde,
Paul en Patricia Kohlen, hebben er dan
ook nooit een probleem van gemaakt
dat een deel van de jeu de boulesbaan
op de door hen gehuurde grond lag.

Tot voor kort
gebeurde dit alles
in een ontspannen
sfeer
Toch zijn Paul en Patricia niet altijd
even gelukkig met hun buren. “De jeu
de boulesclub organiseert regelmatig
wedstrijden op de baan. Dan is er een
grote toeloop van publiek en spelers
van andere clubs. In een mum van tijd
staat het hier dan vol met auto’s en
fietsen”, vertelt Patricia. “Onze klanten
kunnen dan nauwelijks meer bij onze
zaal of ons terras komen. Bovendien
worden we nooit van te voren ingelicht
door de jeu de boulesclub als er weer
een wedstrijd wordt georganiseerd.

Daarbij serveren ze eigenhandig drankjes en hapjes aan de spelers en het
publiek vanuit het huisje dat ze op het
terrein hebben neergezet.” Het heeft
er alle schijn van dat de Jeu de Boules
Club Horst het terrein ‘geclaimd’ heeft.
Onlangs hebben de voormalige
huurders van De Leste Geulde het
pand en het bijbehorende stuk grond
gekocht. In een brief aan de jeu de
boulesclub hebben zij te kennen
gegeven dat de strook van twee meter,
waarop een deel van de baan ligt,
ontruimd moet worden. De voorzitter
van de jeu de boulesclub zegt hierover:
“Wij hebben inderdaad begin juni
een brief ontvangen van de uitbaters
van de Leste Geulde. Wij zijn met de
brief naar de gemeente gestapt met
het verzoek hierop te reageren.” Nu,
enkele maanden later is er nog niet
gereageerd naar Paul en Patricia. De
jeu de boulesclub heeft inmiddels wel
de 2-meterzone ontruimd en voor de
spelers duidelijk aangegeven waar de
baan nu eindigt.
“Nu we dit pand hebben gekocht,
hebben we besloten het een en ander
te verbouwen.”
Lees verder op pagina 02
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Een balletje
kan soms raar rollen
Vervolg voorpagina
”We moeten hiervoor spullen
opslaan in containers, die we aan de
rand van de jeu de boulesbaan hebben
geplaatst. We hebben daarbij zo veel
mogelijk rekening gehouden met de
bezoekers van de jeu de boulesbaan.”
Toch zijn de containers de jeu de
boulesclub een doorn in het oog. “Die
containers staan inderdaad in de weg,
ondanks dat ze op de eigen grond
van de Leste Geulde staan. In overleg
hadden we misschien een oplossing
kunnen bedenken. We houden hier
regelmatig wedstrijden en het publiek
kan nu nergens staan of zitten.”
Hoewel beide partijen een beetje
in de maag zitten met de hele situatie

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
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl

gloort er aan de horizon toch hoop.
De gemeente heeft de jeu de boulesclub Horst onlangs een terrein toegewezen in Kasteelpark ter Horst.
“Bij het strandbad is een strook
tussen het strand en de atletiekbaan.
Daar gaan we een gezamenlijke voorziening neerzetten, waar de atletiekclub, voorzieningen van de gemeente
ten behoeve van het strandbad en
onze club worden ondergebracht. Maar
dat kan nog een aantal maanden gaan
duren”, aldus de voorzitter van de club.
Patricia Kohlen is vrij duidelijk over
de hele toestand. “Ik ben blij als ze
hier straks weg zijn. Dan kunnen onze
klanten eindelijk optimaal genieten
van onze accommodatie.”

Het ligt er al jaren wat verlaten bij, het veldje langs de Westsingel in Horst. In de lente groeien er wilde
bloemen, maar voor de rest van het jaar is het er troosteloos. Enkele jonge bewoners van de buurt In de Riet lieten
hun creativiteit de vrije loop en legden er eigenhandig een fietscrossbaantje aan.

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

NIEUWE OOGST
APPELS, PEREN EN
PRUIMEN!!!

DELBARE: LEKKERE
FRISSE SAPPIGE APPEL
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Crossbaan met een knipoog

Keurig in een rij staan de crossfietsjes van de jonge ‘plantsoenwerkers’ in het veldje langs de Westsingel
opgesteld. Even verderop zijn ze druk
bezig het parcours uit te stippelen
waar de fietscrossbaan moet komen
liggen. Gewapend met een schep en
een ijzeren stang die als meetlat dient
om de juiste breedte te verkrijgen. Na
een paar uurtjes zwoegen is het dan
zo ver. De jongens ‘starten’ hun fietsen

en leggen de eerste rondjes over de
baan af. Hier en daar moet een bochtje
verbreed worden, maar dan is de baan
ook perfect.
Het initiatief van deze jonge crossers is uit nood geboren. Volgens een
buurtbewoonster zijn de straten van
de wijk In de Riet in Horst niet erg
geschikt voor kinderen om te spelen.
Verder noemt zij het beperkt aantal
speelplekken in de buurt. Er is niets

START NIEUW SEIZOEN
“ Het gaat er in een procedure
niet om of u gelijk heeft,
maar of u gelijk krijgt.”
mr. Edward Plass

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

ZIE WEBSITE

25 NIEUWE CONCERTEN

NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI

Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw
jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te
repareren door ons zonder
de rits te vervangen!

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

De HALLO vakantie BBQ
nu met gratis fles rosé
Te bestellen vanaf 5 personen
(gratis thuisbezorging)

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

Kijk voor de samenstelling van dit
menu op halloaanbieding.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
naamsvermelding van de fotograaf of auteur

Waar??

van € 16,00 voor € 14,45

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

aangeleverd te worden. Eventuele verplichte

leuker dan met de crossfiets door het
zand en onkruid te boenderen, moeten
de jonge crossers hebben gedacht. Het
braakliggend terrein aan de Westsingel
is hier dan ook uitermate geschikt voor.
Het is natuurlijk de vraag hoe lang de
baan kan blijven bestaan.
De kinderen hebben nog niet onderhandeld met de verantwoordelijke
wethouder. Tot die tijd kunnen ze zich
hier prima uitleven.

Duoplank Frans Eiken

PLUS voordeel wijnpakket

Exclusieve High Tea
aan het water

Kant en Klaar, diverse kleuren
15 cm breed

12 flessen rode huiswijn
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

Met: o.a. mini-sandwiches,
onbeperkt thee enz.. 4 personen
reserveren = 3 personen betalen

VAN € 35,00 VOOR € 25,00 (per m2)

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Goede appel- en perenoogst op komst

Oogst vroeger
door warm voorjaar
De appel- en perenoogst wordt goed dit jaar. Vanaf deze week vinden de eerste oogstwerkzaamheden plaats.
Voor de telers is dit een spannende tijd want één hagelbui kan de oogst in luttele secondes vernietigen. In Horst
aan de Maas worden hoofdzakelijk appels geteeld en is het areaal peren beperkt.

Heerlijke
zachte
puntjes
HORST • MAASBREE

Otto Kersten verwacht een prima appeloogst
Dankzij een vroeg en warm voorjaar komt de oogst van appels en peren
vroeger op gang dan gebruikelijk.
Volgens Otto Kersten, fruitteler in
Kronenberg, is de oogst twee weker
vroeger dan normaal. “Een trend die
met name de laatste jaren is ingezet. Ik
denk dat de klimaatsverandering waarmee we te maken hebben daaraan bijdraagt”, zegt de fruitteler. Kersten heeft
ongeveer tien hectare appelen en een
klein perceel peren. Tijdens de oogst
heeft de Kronenberger zo’n vijftien
plukkers in dienst. Hij verwacht een
goede oogst. “De kwaliteit van de appels is uitstekend. Dankzij het vroege,
warme en zonnige weer in het voorjaar
verwacht ik een grote opbrengst. Echte
problemen binnen de teelt hebben zich
niet voorgedaan. Hooguit lichte schade
aan het fruit door vogels, met name
kraaien. Alleen een hagelbui kan nog

roet in het eten gooien”, aldus Kersten.
Dezelfde positieve geluiden zijn ook
te beluisteren bij Jac van Enckevort uit
Sevenum. “Ik heb bijna twaalf hectare
appels en anderhalve hectare peren. De
oogstvooruitzichten zijn goed. Als eventuele hagelbuien ons links laten liggen
staat ons een goede oogst te wachten.
Over de prijsvorming valt weinig te
zeggen. Vaak is het zo dat er in fruitteeltgebieden binnen Europa tegenvallers zijn door extreme weersomstandigheden. Op dit moment zijn de prijzen
redelijk”, aldus Van Enckevort.

Hagel kan de oogst
nog vernietigen
Ook voor Piet van Lankveld uit
Meerlo belooft het een goed appeljaar te worden. De Meerlose fruitteler
start op 1 september met de zelfpluk

van appels. “Voor een kwartje per
kilogram”, zegt Van Lankveld. Net als
zijn collega-fruittelers werpt ook Van
Lankveld zijn blik regelmatig omhoog.
“Je weet het maar nooit, regen maakt
me niks uit, zolang er maar geen hagel
valt”, zegt de appelteler.

Meer appels
dan peren
Hoe groot precies het areaal appels en peren in de gemeente Horst
aan de Maas is kon het Productschap
voor Groenten en Fruit niet zeggen.
Cijfers over de teelt in Limburg zijn wel
bekend. Het oppervlak aan peren beslaat 332 hectare en het areaal appels
bedraagt 1.282 hectare. Bij de appels
is de Elstar favoriet en bij de peren is
dat de Conference en de Doyenne du
Comise.

Nieuw seizoen
La Campanella
Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Op maandag 22 augustus start kinderkoor La Campanella met een
nieuw seizoen. Het koor bestaat nu uit 12 leden, maar zij hopen snel
meer leden te mogen verwelkomen. Aanmelden kan nog altijd.
Kinderkoor La Campanella is
de jeugdafdeling van zangvereniging Meriko uit Meterik. Het koor
staat onder leiding van dirigente
Marianne Groenewegen. Het doel van
kinderkoor La Campanella is het met
elkaar plezier beleven aan zingen
en zo een basis te leggen voor de
toekomst. Wie weet dat hier de sterren van de toekomst geboren worden.
Het kinderkoor wil laten weten
dat samen zingen niet alleen leuk
is, maar ook een uitdaging is om je

eigen stem te laten horen. Zij nemen
deel aan korenfestivals en concerten,
hebben uitwisselingen met andere
kinderkoren, en zingen in de kerk, in
verzorgingshuizen, bij gehandicapten
en op braderieën. Lid worden kan
vanaf groep 4 van de basisschool.
Het kinderkoor repeteert iedere
maandag van 18.45 tot 19.30 uur
in basisschool Onder de Wieken in
Meterik. Voor meer informatie zie
www.lacampanella.nl of bel naar
Thea Muysers, 077 398 50 37.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

€ 34,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Geboren

Amy

11 augustus 2011
Dochter en zusje van:
Ruud, Krista en Kelsey
Philipsen - van Heijster
van Vlattenstraat 53
5975 SE Sevenum

Kinderopvang ’t Flinterke is
op zoek naar een enthousiaste
en flexibele medewerkster.
Voorlopig voor de vrijdag en
als oproepkracht. Interesse?
Stuur dan je c.v. naar
info@tflinterke-sevenum.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Schoentje verloren
Heeft iemand vrijdag 12 augustus in
het centrum van Horst een zilveren
schoentje van het merk Shoesme
gevonden maat 22. Wij zouden erg
blij zijn als iemand dit schoentje
heeft gevonden! 077-8509303

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

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl
of bel Hans Hendrikx via 06-50665719
Linders naaiatelier
Voor het vermaken en verstellen van
leer, kleding en gordijnen, ook maken
we nieuwe producten, zoals kussens,
bekleding babykamer enz.
Linders naaiatelier, Kempweg 18,
Meterik tel.077-3987736.
Plantencentrum van den Beuken
Groente- en sla planten, aardbeienplanten, klimop aan stok 130 cm lang
€ 1,95, leibomen, alle soorten hagen:
beuk, haagbeuk, taxus, buxus, laurier,
thuja. Tuinplanten, vaste planten.
St. Jansstraat 43 Meterik.
Heil gymnastiek Horst
Voorkomen van vele ziektes.
Een Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching I en kruidenleer.
Gediplomeerd leraar ROC behandeling.
De Taologist Tao Saan. Wat je eet dat
ben je! 06 19 58 59 04

Te Koop: Diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, komkommers,
paprika en tomaten. Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel 077 398 35 52
Scooter te koop! Type: CPI Aragon
Bouwjaar: 2008 km stand: 07297.7 km
kleur: grijs met zwarte lijnen eventueel
met bijpassende helm en wielslot.
Interesse of meer informatie:
bel 0610603085
Te huur
bedrijfs/atelier/kantoorruimte; 60 m2
per ruimte alle voorzieningen aanwezig, zichtlocatie tussen Horst en
Sevenum. 06-16815311/077-3987576
Te koop: koffieboeketjes en
zonnebloemen à € 2,-.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 4641380.

NU te HUUR bij STERVIDEOTHEEK
Venloseweg 2, Horst: RIO - The King’s
Speech - Paul - Animals United 3D Black Butterflies - The Mechanic Morning Glory - The Hole - Limitless ACTIE: 2 dagfilms & 2 weekfilms
voor € 10,00
BOLCHRYSANTEN POTCHRYSANTEN
Weer leverbaar!! BOLCHRYSANTEN /
POTCHRYSANTEN diverse kleuren , zelfbediening, 7 dagen per week ! Vanaf
vrijdag 19 aug. Veenweg 5A America.
Nu ook in Lottum vanaf 20 aug.
Zandterweg 9A Lottum 0620530390
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
COMPUTERPROBLEMEN?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 -14511120.
Te koop: z.g.a.n. electrische damesfiets
“E-Trac”, 1 jaar oud, 7 versnellingen &
2 ondersteuningen. Vraagprijs € 700,-.
Bel 0630112186.

Hagen, leibomen, klimop 130cm
Alle soorten tuin- en vaste planten.
Alle soorten hagen fruit-laanbomen.
LAGE PRIJZEN. Bel voor prijzen
0630587998. Leibomen, grote bomen
49 euro actie! Hedera 130cm aan stok
1.95 euro. St. Jansstraat 43 Meterik.
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
ENGELSE CONVERSATIELES
Wilt u uw Engelse spreekvaardigheid
verbeteren? En heeft u een basiskennis
van deze taal? Meldt u dan aan voor
een van onze gezellige groepjes.
Onder het genot van een kopje koffie
wordt door een ervaren docente les
gegeven. Aanvang begin oktober.
Maximaal 6 personen per groep.
Inlichtingen: 077 3987307
Voor winterpreiplanten, groenteplanten,
aardbeienplanten en klein fruit naar
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.

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

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a, Horst
T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
Kinderfeestje / Beauty Party
Samen met je vriendinnen lekker
smeren, tutten & giechelen!
Ik begin met een korte uitleg over de
huidverzorging en make-up. Daarna
gaan de meiden zelf aan de slag.
info.mwellness@gmail.com – 0613826789

Dankbetuiging!
Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
en warme woorden, zoveel belangstelling
en zoveel troost.
Wij willen iedereen bedanken voor de wijze waarop wij
samen afscheid hebben genomen van ozze pap en opa

Serf Smits
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.
Hartelijk dank in het bijzonder aan het “Horster Mannekoor”
en de “AMC Zengers”, voor de ontroerende opluistering van
de H.Mis, en de crematieplechtigheid.
Will,Geert
Diede, Jobb
De zeswekendienst is op zaterdag 20 augustus om 18.00 uur
in de kerk van de H. Lambertus in Horst.

Dag en nacht bereikbaar

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

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

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke gedenktekens

Uitvaartonderneming Duijf

RMP Grafmonumenten
Hegelsom - 077-7519550
www.rmpgrafmonumenten.nl

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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Geen toename aantal gedumpte huisdieren

Aantal zwerfkatten
neemt wel toe
17-08. OP=OP

Geldig
tot van
dinsdag
23 augustus
Geldig
11-08
t/m 2011

Steeds vaker worden huisdieren tijdens een tussentijdse vakantie aan hun lot overgelaten of gedumpt.
Vroeger lag het piekmoment van achtergelaten huisdieren net voor de zomervakantie. Over een heel jaar gezien
is het aantal huisdieren dat wordt achtergelaten niet toegenomen maar ook niet afgenomen. Dat is de conclusie
van Stichting Dierenambulance Noord-Limburg, dierenasiel Op de Smakterheide in Smakt en Dierencentrum
Sevenum.

ssortiment
door het hele a

10

t/m

23 augustus

GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

donderdag vrijdag zaterdag

WEGGEEFWEKEN
★ Bij aankoop van een peren bav.
vlaai of 4 broodjes mexicano
4 muesli bollen GRATIS
Elk jaar weer vinden achtergelaten
huisdieren bij Coen en Trudy Goumans
van dierenasiel Op de Smakterheide
een plek. Weliswaar moeten honden
sinds 1 januari van dit jaar verplicht
gechipt zijn, toch is dat nog lang niet bij
alle honden het geval. Dit jaar vonden
zo’n twintig honden tijdens de zomervakantie onderdak in het asiel.

Geen zwerfkatten
voeren
“Het aantal honden dat we binnenkrijgen is iets minder dan jaren geleden
maar het aantal katten neemt wel toe”,
zegt Coen Goumans. Dit jaar bood de
dierenasielhouder in de zomermaanden
aan 150 tot 180 katten onderdak. Voor
katten geldt geen chipplicht waardoor
de eigenaar van een poes of kater
nauwelijks te achterhalen is.
Dat het aantal gedumpte honden
in het asiel momenteel snel afneemt

komt, omdat mensen na terugkomst
van hun vakantie vaak weer een
huisdier willen. “Dan hebben ze weer
tijd voor een hond, kat, konijn of cavia”,
zegt Cobie Janssens, voorzitster van
de stichting Dierenambulance NoordLimburg (DANL). “Dat er niet meer
huisdieren worden gedumpt is natuurlijk prima, maar het zijn er ook niet
minder geworden. Op jaarbasis worden
in Noord-Limburg tussen de 800 en 900
zwerfkatten en -honden opgevangen.
Vooral zwerfkatten worden een probleem. In bungalowparken en campings
worden de katten vaak gevoerd door
mensen die voor langere tijd op zo’n
park verblijven. Tegelijkertijd groeit
daarmee ook de overlast die de zwerfkatten op zo’n park veroorzaken”, zegt
Janssens. In bungalowparken en campings binnen de gemeente Horst aan
de Maas, heeft de DANL al 61 katten
gevangen. “Wij zijn met de gemeente
van Horst aan de Maas overeengeko-

men dat wanneer mensen overlast
hebben van zwerfkatten, men eerst de
gemeente belt. De gemeente geeft de
DANL dan opdracht om vangkooien te
plaatsen”, aldus de voorzitster.

maandag dinsdag woensdag

WEGGEEFWEKEN
★ Witte bollen 4+1GRATIS
Kampioentjes 4+1GRATIS

Verantwoordelijkheid
nemen
Een woordvoerder van
Dierencentrum Sevenum laat weten
dat van de 160 tot 200 huisdieren die
langer dan 24 uur zoek zijn, het in acht
van de tien gevallen om katten gaat.
“Maar het zijn niet de katten die men
een verwijt moet maken, maar de kattenbezitters zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor hun huisdier. Hoe mensen
met hun huisdieren omgaan, zegt veel
over henzelf. Wanneer honden- en
kattenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen zou dat veel ergernis
voorkomen”, zegt de medewerker van
het Sevenumse Dierencentrum.

SEIZOENS
OPENING

Buurtactie bij Plus Horst
Supermarkt Plus, Douwe Egberts en het Oranje Fonds hebben een speciale actie rondom Burendag opgezet.
Dit jaar valt Burendag op zaterdag 24 september en de verwachting is dat ook nu weer meer dan 1 miljoen
Nederlanders deze dag vieren.
Plus Lucassen in Horst nodigt
iedereen uit om met ideeën te komen
voor hun buurt. Iedereen uit de buurt
kan meestemmen op zijn of haar
favoriete buurtidee.
Douwe Egberts en het Oranje
Fonds organiseren dit jaar voor de
zesde keer de Burendag. Het is een
dag waarop buren gezellig samen
komen en waarbij veel mensen iets

goeds doen voor elkaar en de buurt.
Dit kan op verschillende manieren.
Iedereen kan ideeën indienen bij de
Plus en vanaf 5 september kan er op
deze ideeën gestemd worden. Het
Oranje Fonds stelt 500 euro beschikbaar
voor het idee dat de meeste stemmen
heeft gekregen. Tot nu toe zijn er drie
ideeën ingediend in Horst. Hieronder
bijvoorbeeld het idee om een voetbal-

veldje voor de jeugd te creëren en om
de kapel in de straat op te schilderen.
Het indienen van ideeën kan nog tot
en met 31 augustus bij het prikbord
van de Plus in Horst. Het idee moet
bestemd zijn voor een organisatie
die staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel, bijvoorbeeld de
kinderboerderij, een speeltuin of het
wijkcentrum.

Vanaf
15 augustus
presenteren wij
u onze nieuwe
najaarscollectie
Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Feestweekend bij
opening MFA Kerkebos
Heel veel activiteiten in en rondom de multifunctionele accommodatie (MFA) Kerkebos in Swolgen in het weekend
van 26, 27 en 28 augustus. De Stichting MFA Kerkebos, de gemeente Horst aan de Maas, Stichting Gemeenschapshuis
Swolgen, TV ’t Löbke en Sporting ST vieren dan gezamenlijk dat MFA Kerkebos haar deuren opent.

De voorbereidingen voor dit feestelijke weekend zijn nog in volle gang,
maar enkele feiten kunnen wel al vermeld worden. Zo zal vrijdag 26 augustus
de hele avond in het teken staan van de
officiële opening van de MFA.
Op zaterdag 27 augustus komen
vooral de jeugdige sporters van ’t Löbke
en Sporting ST aan hun trekken op het

nieuwe sportpark. Daarnaast is de MFA
vanaf 14.00 uur geopend voor eenieder
die wil komen kijken naar dit schitterende complex. Op zondag 28 augustus
vinden er in de ochtend en middag
een aantal activiteiten plaats vanuit
Stichting Gemeenschapshuis Swolgen
en organiseert TV ‘t Löbke een groot
tennistoernooi op hun nieuwe banen.

Naast bovenstaand overzicht zullen er
op deze drie dagen nog tal van andere
activiteiten plaatsvinden in en rond de
MFA Kerkebos. Reden genoeg, vindt de
organisatie, om dit weekend vrij te houden in de agenda. Dit project is mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van
de Provincie Limburg, het Oranje Fonds
en de Rabobank.

Brandstichting in Meerlo
In de nacht van maandag op dinsdag stond in de Megelsum in Meerlo rond 02.00 uur een auto in brand. De
brandweer heeft de brand geblust en de auto is weggetakeld.
Uit onderzoek ter plaatse bleek
dat er sprake was van brandstichting.
De politie is op zoek naar getuigen.
De auto werd rond 19.30 uur door

de eigenaar in de straat geparkeerd.
Rond 02.00 uur kwam de melding van
brand bij de alarmcentrale binnen. Een
getuige had een luide knal gehoord.

Hierop had de getuige 112 gebeld
en de bewoners gewaarschuwd.
Getuigen kunnen zich bij de politie
melden via 0900 8844.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

mooi haar
Steenstraat 12, Horst, T 077 398 64 66 www.kapperscompanyhorst.nl

Hooghoudt
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Weijs Herstraat 58 Horst tel. 077-3981463
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Grote belangstelling
voor presentatie
Kortoomsboek
Afgelopen zondag vond in de ‘Veenderij’, onderdeel van het Toon Kortoomspark in Deurne, de presentatie van
het boek ‘Toon Kortooms, de auteur en zijn werk’ plaats. De onverwacht grote belangstelling voor het boek over de
in 1999 overleden Kortooms bewijst dat de uiterste houdbaarheidsdatum van zijn oeuvre nog lang niet overschreden is.

Schitterend ruim vrijstaand woonhuis, op een perceel
van 570 m2. Bouwjaar 2009, inhoud 631 m3. Instapklaar!

Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer
T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl

B02217_Wingerd_Adv104x48.indd 2

25
jaar

14-06-2011
Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).

Een bomvolle parkeerplaats bij het
Toon Kortoomspark op de grens van
Griendtsveen en Deurne verraadt het
al, hier is iets bijzonders aan de hand.
Herman Frenken uit Ospel presenteert
op deze regenachtige zondagochtend
zijn boek ‘Toon Kortooms, de auteur en
zijn werk’. Speciaal voor deze gebeurtenis zijn Ingrid en Rosemarie Kortooms,
dochters van de bekende Peel-auteur,
met hun familie naar Deurne gekomen.
Na een uitvoerig betoog van
Frenken over zijn boek, overhandigt hij
aan de zusters ’Kortooms en Kortooms’
de eerste twee exemplaren. Frenken
heeft de boeken voor deze gelegenheid eigenhandig gesigneerd. Het boek
is een praktische handleiding voor

liefhebbers en verzamelaars van het
werk van Toon Kortooms geworden.
Het biedt een compleet overzicht van
alle werken van de bekende auteur.
Na de presentatie en uitreiking van het
boek konden de aanwezige Kortoomsfans het werk aanschaffen. Velen van
hen maakten van de gelegenheid
gebruik het boek te laten signeren door
Frenken en de dochters Kortooms.
De werken van Kortooms zijn zeer
geliefd. Vooral de vertaalde werken en
de boeken, die Kortooms in opdracht
van bedrijven en instellingen schreef,
zijn inmiddels ware collectors items.
De waarde van een boek wordt flink
omhoog gestuwd als het is gesigneerd
door Kortooms. Zijn signatuur is het

bekende vogeltje, vaak vergezeld van
een persoonlijke boodschap. Wie nu
begint met verzamelen van zijn werk
moet af en toe flink in de buidel tasten.
Zo ‘doet’ een gesigneerd exemplaar
van ‘Het verhaal van een honderdjarige’, het jubileumboek over de Sint
Barbarakerk in Griendtsveen, zomaar
75 tot 100 euro. En eigenaren van
de Belgische vertaling van ‘Help! De
dokter verzuipt’, met de klinkende titel
‘Help! De dokter verdrinkt’ kunnen dat
beter voor zich houden. Voor je het
weet hebben ook zij de stoep vol staan
met Kortooms-verzamelaars.
Het boek ’Toon Kortooms: de auteur
en zijn werk’ is niet in de winkel te
koop. Het is te bestellen bij de schrijver.

Zwerfvuil in centrum Horst
Het centrum van Horst heeft de afgelopen jaren een aardige metamorfose ondergaan. Het uitgaan en
winkelen in het centrum is een stuk aantrekkelijker geworden. Maar ‘ieder voordeel heeft zijn nadeel’, zegt Johan
Cruyff. In Horst is dat nadeel het zwerfvuil.
09:18:03
“Iedere zaterdagmorgen is het
hetzelfde liedje”, verzucht een
winkelier in het centrum van Horst.
“Dan mag ik weer een hoop kapot
glas of een ander resultaat van een
avondje flink doorzakken opvegen.”
De winkelier, die niet met naam en
toenaam in de krant wil, doelt hierbij
op het braaksel dat pal voor zijn
deur is ‘neergelegd’. “Zonder man
en paard te willen noemen, wil ik de
bezoekers van ons centrum oproepen
om zich ook ’s nachts normaal te
gedragen. Er staan voldoende vuilnisbakken in het centrum. Maar ik denk
dat het vooral stoerdoenerij is.
Ik zie vaak genoeg mensen achteloos het cellofaantje van hun pakje
sigaretten weggooien. Dan krijg ik

de neiging om er op af te stappen en
die persoon te melden dat hij of zij iets
verloren heeft. Een grote mond is dan
vaak het resultaat. Het is echter niet
alleen rommel die wordt weggegooid
door mensen met een mentaliteitsprobleem. Er liggen vaak genoeg lege
papiertjes van koekjes of suikerzakjes
op mijn stoep. Die zijn van de tafels
gewaaid die hier op de terrasjes staan.
Daar kan niemand wat aan doen en
dat ruim ik dan zonder morren op. Nu
ik toch aan het zeuren ben: ik kom
het zwerfvuil ook buiten het centrum
steeds vaker tegen. Lege blikjes en
flesjes langs de weg, en soms nog
erger. Dan vind ik tijdens het wandelen
bouwafval. Midden in het bos. Ik snap
het echt niet, er zijn toch mogelijk-

heden genoeg om van je rotzooi af
te komen? Een telefoontje naar de
gemeente is vaak al voldoende.”
Het is duidelijk dat de winkelier
niet de enige is, die zich aan het
zwerfvuil stoort. Een voorbijganger valt hem bij: “Laatst stond er
een bakje met een half afgekloven
frikadel bij mij buiten op de vensterbank. Daar word je niet vrolijk van.”
De boodschap is helder, de vervuilers
verstoren indirect de openbare orde
in het centrum van Horst en daarbuiten.
Het centrummanagement is op
de hoogte van dit probleem. Er wordt
gekeken naar een mogelijkheid om
het zwerfvuil gezamenlijk aan te
gaan pakken.
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Nieuwe website!

Bestel snel op MAXWELL.nl

Gratis thuisbezorgd

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

100% Laagste Prijs Garantie

OPRUIMING
INCLUSIEF
EF-S 18-55 LENS

4 WEKEN

429

DIGITALE SLR CAMERA
12 MEGAPIXELS

OMRUILGARANTIE

699

488

107 CM LCD TV

Koop nu. Betaal in 2012*

Digital Crystal Clear, 2x HDMI.
28.9 miljard kleuren.
Dynamisch contrast 50.000 : 1.
Incredible Surround geluid.

•
•
•
•

HD video opnamen.
Creative Auto en Basic+ modi.
ISO-gevoeligheid van 100-6400.
9 punts AF-systeem met grote dekking,
63 zones iFCL-lichtmeting.

Koop nu. Betaal in 2012*

199

300 WATT HOME
CINEMA SYSTEEM
IPOD DOCK
300 WATT
•
•
•
•

119

USB 2.0 aansluiting.
Ingebouwde FM/MW radio.
Topkwaliteit beeld en geluid.
Progressive Scan en Dolby Digital Pro-Logic II decoder.

GRATIS

GRATIS

BEZORGD

BEZORGD

TOPKWALITEIT WASAUTOMAAT
1200 toeren centrifuge.
Diamond Drum™ trommel.
Aqua Control technologie.
Startuitstel, speciaal wolprogramma.
Kinderveilige display vergrendeling.

429

0L
.

45
L

.

VEEL VERKOCHT!

299
Koop nu. Betaal in 2012*

215 LITER KOEL / VRIES
COMBINATIE
ENERGIEKLASSE A
• 170 liter koelgedeelte.
• 45 liter 4-sterren vriesgedeelte.
• 4 glazen draagplateaus en een grote
groentelade.
• MEENEEMPRIJS.

VAATWASSER
ENERGIEKLASSE AAA
•
•
•
•

12 couverts, 5 programma’s.
Starttijduitstel 3, 6 of 9 uur.
Eenvoudige draaiknopbediening.
Verstelbare bovenkorf.

Koop nu. Betaal in 2012*
GRATIS
BEZORGD

•
•
•
•

Sensor- en tijdgestuurde programma’s.
Diamond drum trommel.
Indicator ‘vol’ op condenslade.
Starttijduitstel en resttijdweergave.

Koop nu. Betaal in 2012*

LAATSTE MODELLEN! OP=OP!
48
CM
= 19 inch

•
•
•
•

UNIEK!
OP ALLE TV’S

4 WEKEN
= TOT 40% ZUINIGER

OMRUILGARANTIE

299

199

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

199

Eenmalige
kredietvergoeding

45

1800 WATT STOFZUIGER

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Kredietsom

89

JAAR
GARANTIE

STOFZAKLOOS
• Telescopische buis.
• Uniek stofscheidingssysteem.
• Mechanische zuigkrachtregeling.

Digital Crystal Clear.
Hoogste kwaliteit HD-weergave.
28.9 miljard kleuren, HDMI aansluiting.
Incredible Surround geluid.

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen

349

549

399

ELEKTRONISCHE
CONDENSDROGER
ENERGIEKLASSE B
7 KILO INHOUD
GEEN AFVOER NODIG

LED TV

SPECIAAL VOOR U
INGEKOCHT!

429

299

ENERGIEKLASSE A +
•
•
•
•
•

17

•
•
•
•

649

OP ALLE TV’S

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 21 augustus 2011).

UNIEK!

= 42 inch

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.
Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of raadpleeg deze op www.comfortcard.
nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw
wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

m170811

107 CM

10
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VAKANTIE

Zomerinterview

Ron en Astrid Erades
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker of inwoner van Horst aan de Maas. Deze
week: Ron en Astrid Erades uit Leiderdorp. Zij verblijven met hun twee dochters, Cindy (10 jaar) en Anouk (1,5 jaar),
bij Center Parcs Limburgse Peel in America.

Boerengolf America
Twee weken geleden startten Petra Driessen en Anton de Wit uit America
met het organiseren van boerengolf. Bij hun boerderij Mariahoeve kon men
al op een terrasje neerstrijken, nu kan er ook gesport worden. De boerengolflocatie is de eerste in de gemeente Horst aan de Maas.

“Door de wei, tussen de koeien door
en je kunt ook een beek tegenkomen”,
zo omschrijft Anton de boerengolfbaan.
In tegenstelling tot ‘gewoon’ golf hier
geen net gemaaide grasvelden en uitgekiende zandbanken, maar een gewone
wei. Inclusief koeienvlaaien. Verder lijkt
het aardig op de bekendere variant van
de sport: met een soort stok met een
houten klomp eraan worden ballen van
hole tot hole geslagen. “Het is heel ontspannend”, vertelt Anton. “Een jongetje
van 3 kan meedoen, maar opa van 90
zou zich ook prima vermaken, het is
echt een familie-uitje.”
Petra vertelt dat ze een activiteit
naast hun terras wilden. “We zochten
iets wat past bij de boerderij. Met boerengolf leren mensen de boerderij kennen en wij kunnen het hier een beetje
promoten.” “Toeristen fietsen langs
en komen spontaan spelen. Maar ook
mensen uit de regio komen, bijvoorbeeld op teamuitje of met de familie,”
vult Anton aan.
Op de vraag wat de toekomstplan-

nen zijn antwoordt Anton dat ze deze
winter gaan gebruiken om de kinderziektes aan te pakken. “Eén ding is
bijvoorbeeld de holes. Daar heb ik nu
emmers voor ingegraven. Alleen zijn de
koeien erg nieuwsgierig en die halen
ze uit de grond. Soms lopen ze ook de
vlaggen nog tegen de grond”, lacht hij.
Anton en Petra verzekeren dat de
koeien totaal geen last hebben van
het bezoek in hun wei. “Ze zijn vooral
nieuwsgierig”, lacht Petra. “Ze moeten
nog wel even wennen. Soms komen ze
kijken wat je aan het doen bent.”
Anton zegt dat hij wel altijd even
vraagt of mensen het eng vinden, in
één wei met koeien. “Als dat zo is
dan zetten we ze ergens anders neer
hoor. En soms blijven ze vooral in de
weg staan, tussen jou en de hole.”
De levende hindernissen voegen een
extra moeilijkheidsgraad aan het spelletje toe. “Maar het gaat prima tussen
koeien en golfers”, lachen ze.
Voor meer informatie zie www.
maria-hoeveamerica.nl

Het is niet de eerste keer dat de
familie in de gemeente op vakantie
is. Ze zijn al op verschillende parken geweest, zoals Center Parcs Het Meerdal
en Center Parcs Loohorst in America.
Dit jaar zijn ze hier voor de vierde keer
en ze vermaken zich nog steeds heel
goed.
Terwijl moeder Astrid vertelt over
hun bezoek aan Toverland, roept Cindy,
die op 1 augustus jarig was: “Ik mocht
gratis naar binnen, want ik ben 10
jaar”, waarna ze verder vertelt over een
dagje Aardbeienland. “We mochten
daar een speurtocht doen. Je moest
dan alle stukjes van de puzzel van een

aardbei zoeken.” Maar helemaal af
kregen ze hem niet. “Dat was iets te
moeilijk”, vertelt moeder Astrid. Vol
enthousiasme zegt ze daarna gelijk:
“Een bezoek aan dit themapark is echt
een aanrader voor mensen met kleine
kinderen. Na afloop mochten de kinderen aardbeien plukken en een bakje
vullen. Dit kostte maar één euro, maar
het gaat natuurlijk om het plezier dat
ze eraan beleven.” De kinderen hebben
het duidelijk naar hun zin gehad in
Horst aan de Maas.
Er is hier in de omgeving genoeg
te doen om je te vermaken en dat is
ook familie Erades niet onopgemerkt

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
Mind & Body Care

Uw adres voor ambachtelijk bereid ijs,
een gevarieerde lunch of maaltijd
of als tussenstop voor een lekker kopje koffie!
Er is ook een kinderspeelhoek aanwezig!

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Sevenum
T: 077-4674919 • www.ijssalonlosole.nl

Indoor Speel– en Kinderboerderij

‘t Platteland
Spontaan er een dagje
uit met uw gezin?
Elke dag open
van 11.00 tot 18.00 uur

gebleven. “Ik heb thuis van tevoren
al gekeken wat we allemaal konden
ondernemen. Het is nu mooi weer
dus we kunnen lekker overal naar toe
fietsen, maar als het slecht weer was
geweest hadden we ook naar een
binnenspeeltuin kunnen gaan”, zegt
Astrid. “En trouwens, we hebben bij
ons huisje een vip-arrangement en
daarbij zit ook een heerlijke sauna,
lekker hoor.”
Ze hebben er nu al een half weekje
op zitten en blijven nog ’n halve week.
Tot die tijd gaan ze genieten. “Elke dag
weer een nieuwe dag en weer iets
anders doen.”

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

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

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

TE KOOP / TE HUUR
Hofweg 15a in AMERICA, voormalige
champignonkwekerij met inpandige
woning. Totaal perceel 1,38 ha. Waarvan
±5000m2 erfverharding. Het terrein
biedt diverse mogelijkheden.
Vraag nu de brochure aan op
www.hofwegamerica.nl
Contact: 077-3983929.
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Op bezoek bij toeristische overnachtingsmogelijkheden. Deze week:

Stukje Frankrijk in Sevenum
Marcel en Heidy van den Beuken werden een aantal jaren geleden verliefd op de Franse manier van leven. Met
Frankrijk als belangrijkste inspiratiebron begonnen Marcel en Heidy Gasterie Lieve Hemel in Sevenum.

Ook een burgemeester gaat op vakantie. Vanaf deze
gereserveerde plek vertelt burgemeester Kees van Rooij
gedurende zes weken over zijn vakantieperikelen.

Home sweet home
“Mijn ouders hebben 10 jaar in
Frankrijk gewoond. Tijdens de vele
bezoekjes aan hen werden Marcel en
ik enorm geïnspireerd door het land”,
vertelt Heidy. Voorheen hadden Marcel
en Heidy twee winkels in Nijmegen,
dat was een hectische tijd. Het idee om
wonen en werken samen te brengen
speelde op. “De lange afstanden iedere
dag naar het werk waren niet fijn. Een
bezoek aan Heidy’s ouders in Frankrijk
was altijd een heerlijk rustmoment”,
zegt Marcel. “Een idee om in Frankrijk
een Chambre & Table d’Hôte te beginnen borrelde op. Een Chambre & Table
d’Hôte is te vergelijken met een Bed &
Breakfast waarbij ook avondeten wordt
aangeboden, dat zie je daar erg veel”,
vult Heidy aan. Toch besloten de twee
in Sevenum te blijven en een stukje
Frankrijk naar Limburg te halen. “De
Franse inslag is erg belangrijk, die zie je
overal terug. Mensen krijgen hier een
Frans gevoel, en dat is een enorm compliment”, vindt Heidy. “Frankrijk voor
een weekendje is te ver, Gasterie Lieve
Hemel is dan perfect.”
Bijzonder aan Gasterie Lieve Hemel
is het unieke wijnaanbod. Een wijnbar
en -winkeltje bieden een vast assorti-

ment wijnen aan die geïmporteerd zijn
uit het gebied in Frankrijk waar Heidy
en Marcel vaak komen. “Mensen komen
hier langs voor een glaasje wijn en een
kaasplankje”, vertelt Marcel. “We hebben wijnen die alleen hier verkrijgbaar
zijn, dat maakt het bijzonder. Mensen
komen regelmatig met een lege fles
wijn terug om hem te vervangen voor
dezelfde volle fles. Dat kan heel gemakkelijk met een vast assortiment.”
Zelfs in de naam van de vijf kamers
is het unieke wijnelement van de
gasterie doorgevoerd. Ze zijn benoemd
naar vijf wijnen uit hun assortiment:
Vieilles Vignes, Sauvignon Blanc, Pinot
Noir, Muscat Petits Grains en Rosé de
Cabernet.
Een aantal meubelstukken waar
Gasterie Lieve Hemel mee ingericht is
komen van Franse bodem. “De inrichting
komt van verschillende Franse markten en antiekzaken in de buurt. En
een aantal kamers zijn ingericht met
meubels van een Frans merk”, zegt
Heidy. Eenzelfde Franse stijl is door de
hele gasterie prachtig doorgevoerd. “Als
gasten meubelstukken in hun kamer
mooi vinden en graag willen hebben,
kunnen ze dat hier bestellen, zelfs ons

servies. We verkopen alles”, vertelt
Heidy lachend.
Over het antwoord op de vraag wat
hun toekomstplannen zijn, zijn Heidy en
Marcel het eens. Ze zijn zeker van hun
zaak: “Ook in de toekomst blijven we
kleinschalig, dat is juist onze kracht.”
Wel gaan ze een stukje wellness toevoegen, natuurlijk op een Franse manier.
“We zijn nu bezig met een zwemvijver.
We hebben bewust voor een zwemvijver gekozen, dit is veel natuurlijker en
gezonder dan een normaal zwembad
met chloor. Ook zijn we bezig met een
DutchTub. Dat is een soort Hot Tub, een
heet bad, maar dan van polyester. Je
doet er zelf water in en verwarmt dit
met het stoken van hout. Hier creëren
we een saunaruimte bij”, vertelt Marcel.
De deadline voor deze extra toevoegingen aan Gasterie Lieve Hemel staat op
deze winter, dan moet het af zijn. Om
het helemaal compleet te maken hebben de twee hun zinnen gezet op een
blauwe eend. “Deze willen we aan onze
gasten gaan verhuren”, vertelt Heidy.
“Dat past er helemaal bij.”
Voor meer informatie over Gasterie
Lieve Hemel zie www.gasterielievehemel.nl en www.hemelsewijn.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Net als de planning van de
vakantie is ook het beëindigen en
thuis aankomen een niet te
onderschatten onderdeel. Op onze
camping zie je hoe verschillend
mensen daarin staan. Er zijn
vakantiegangers die al drie dagen
voor vertrek aan het ruimen en
pakken zijn; er zijn er ook die
rond tien uur ineens in beweging
komen en om twaalf uur weg
zijn. Sommigen hebben veel tijd
nodig om van de ‘nieuwe’ buren
afscheid te nemen, anderen zijn
weg voor je het in de gaten hebt.
Prachtig om dat zo af en toe
eens te aanschouwen. Wij hebben
geluk dat het warm en droog is
als wij de dag voor vertrek de
tent inpakken en de auto volstouwen, zodat we de laatste nacht
nog in de caravan kunnen slapen.
’s Ochtends alles rustig inpakken,
’s middags genieten van het
zwembad en het terras en
’s avonds met z’n allen naar de
pizzeria om het einde van ons
kamperen te vieren.
Afsluitend nog een heerlijke
Venetiano op het terras en

nagenieten van de belevenissen.
Het terugreizen verloopt de
volgende twee dagen gelukkig
ook voorspoedig met een
overnachting in de buurt van
Karlsruhe. Bij thuiskomst is het
ook hier (voor de afwisseling)
warm. Het weer ruiken van het
eigen huis, zien dat alles er bijna
nog zo uit ziet als bij vertrek geeft
een heerlijk gevoel. Het opruimen, schoonmaken en afleveren
van de caravan, wassen van de
kleren en dergelijke verloopt dit
jaar even soepel als de terugreis.
Het lijkt wel alsof we elk jaar
kamperen en hier geoefend in
zijn.
En als we dan de zondag na
thuiskomst, ook de oudste
dochter na 7 maanden Nieuw
Zeeland en Australië weer in de
armen sluiten besef je dat het
eigenlijk nergens beter is dan
‘home sweet home’.
Toch mooi dat je eerst op
vakantie gaat om dat weer eens
te beseffen.
Kees van Rooij

SCOOT SERVICE
NEDERLAND
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a • 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

BRAND 24 X 33cl € 9,95

Wijn van de maand:

het gerenommeerde wijnhuis
S L I J T E R I J Pieter Cruythof.

WEIJS
DRANKENHANDEL

Pieter Cruythof brengt wijnen met een eigen karakter.
Stuk voor stuk kwaliteitswijnen met body.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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GEPLUKT

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

Twan Hoeijmakers
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In een van de mooiste dorpjes van Horst aan de Maas ontmoet onze
HALLO- verslaggever de 63-jarige Twan Hoeijmakers. De in Melderslo
geboren Hoeijmakers is al 41 jaar getrouwd met Nell die 61 jaar oud is.
Samen hebben ze twee kinderen en vier kleinkinderen die eveneens in
Broekhuizen wonen. Twan Hoeijmakers wordt deze week Geplukt.

Politiek bedrijven
als hobby
Twan Hoeijmakers woont graag in
Broekhuizen. “De ligging van ons dorp
is uniek, pal aan de Maas. Er is altijd
wel wat te zien. Het scheepvaartverkeer, de toeristen en de mooie natuur.
Het zou wel fijn zijn wanneer zich
enkele ondernemers zouden vestigen
in Broekhuizen. Dit komt de leefbaarheid ten goede want ook in ons dorp
slaat de vergrijzing toe”, zegt hij. De
enige wens van Hoeijmakers voor
Broekhuizen is de realisatie van een
veilige fietsverbinding richting Horst.
Het is niet verwonderlijk dat Twan zijn
eigen woonomgeving beschouwt als
het mooiste plekje in Broekhuizen.
Ook het Schuitwater staat hoog op het
lijstje. Naast Broekhuizen is Melderslo
zijn favoriete dorp. “Wat Melderslo
speciaal maakt is de saamhorigheid
van de mensen die er wonen. Als er
iets aangepakt wordt, staat de hele
bevolking erachter. Kijk maar eens naar
Museum De Locht en MFC De Zwingel”,
aldus Hoeijmakers.
In zijn vrije tijd is Twan vaker te

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen van het
Parkhotel een recept samen
met goede en eerlijke producten
die onder andere uit de eigen
regio komen. Hiermee maakt u
de heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Mousse van
Limburgse
gerookte
maaspaling
Benodigdheden:
1 deciliter visbouillon
1 deciliter room
3 blaadjes gelatine
Zout en peper
3 hele gerookte palingen,
gefileerd (Limburgse maaspaling)
Vormpjes van ongeveer
5 centimeter doorsnee
Limoensap
Limoen olie
Suiker
Mayonaise
Pesto
Dille
Sherrytomaten
Bereiding:
· Verwarm de visbouillon en los de
gelatine hierin op;
· laat het resultaat afkoelen en
voeg de geklopte room toe;
· doe een paling in de blender en
spatel dit door de room;
· voeg hieraan de dille en kruiden
op smaak toe;
· leg nu de gefileerde paling als
een ring in het vormpje, zodat er
in het midden plaats over blijft
voor de mousse;
· doe de mousse erin en laat het
gerecht 2 à 3 uur opstijven in de
koeling;
· voor de limoenmayonaise: slap de
mayonaise af met limoensap en
voeg er een theelepel suiker en
een eetlepel limoenolie aan toe;
· roer het geheel tot een gladde
saus;
· dresseer nu het gerecht op de
borden en maak het leuk op met
de pesto, de limoenmayonaise en
de sherrytomaatjes.

politicus. De ondernemer in ruste heeft
een hekel aan mensen die oneigenlijk
gebruik maken van gemeenschapsgelden. “Veel mensen denken alleen
maar in termen van rechten en niet
van plichten. Ze vergeten dat dit geld
door onze jonge werkende generatie
opgehoest moet worden. Als deze
generatie de lasten straks niet meer
wil of kan betalen zijn de rapen gaar in
onze samenleving.” Zo kijkt hij naar de
toekomst.

Wegens gebrek aan een opvolger
verkocht de voormalig champignonkweker in 1999 zijn bedrijf. Geen van
zijn twee zoons hadden interesse om
hun boterham in de champignonsector
te verdienen. Het bedrijf dat Twan
van de hand deed was goed voor een
wekelijkse productie van twintig ton
verse champignons. Het bedrijf had 45
medewerkers in dienst.
Nu geniet Twan van zijn ondernemerspensioen en besteedt hij zijn vrije
tijd aan zijn grote hobby, de politiek.
Hij zit inmiddels voor een derde termijn

van vier jaar in de gemeenteraad van
Horst aan de Maas en dat bevalt hem
prima. “Sommige mensen hebben niets
met politiek, maar ik wel. Er worden
besluiten genomen die verstrekkende
gevolgen voor de samenleving kunnen
hebben. Ik wil niet alleen maar vanaf
de zijlijn meepraten.” Hoeijmakers wil
zelf meebeslissen over hoe de samenleving er in de toekomst uit komt te
zien. “Veel mensen weten niet dat de
gemeenteraad het hoogste gezagsorgaan binnen een gemeente is”, zegt de

vinden op de golfbaan, een van zijn
favoriete sportieve hobby’s. Door een
rugoperatie moest hij in 2000 stoppen
met voetballen. Hij vond in het golfspel
een goed alternatief. Daarnaast vragen
zijn kleinkinderen de nodige aandacht
evenals de grote tuin bij zijn huis.
In de avonduren kijkt de vroegere
champignonkweker graag naar
actualiteiten- en sportprogramma’s en
leuke films. Aan soapseries en Paul de
Leeuw-achtige programma’s ergert hij
zich gruwelijk. Vooral het grof taalgebruik en het op de man spelen van
Paul de Leeuw kan Hoeijmakers niet
waarderen.

Kleinkinderen zijn
z’n oogappels
Twan is een levensgenieter en gaat
regelmatig met vrienden uit eten en
een pint drinken. “En dan natuurlijk
heerlijk ouwehoeren want dat vind
ik geweldig.” Uitgaan in Broekhuizen
is daarbij favoriet. Zijn wens is Johan
Cruijff eens te ontmoeten. “Ik zou
met hem wel eens een balletje willen
slaan op de golfbaan. Volgens Nell
kan hij net als ik ook niet goed tegen
verliezen”, schatert Twan.
De meest memorabele gebeurtenis in zijn leven is de geboorte van
zijn kinderen en kleinkinderen. Met
name aan de kleinkinderen beleven
Twan en Nell veel plezier. Ze hebben
nu meer tijd voor de kleinkinderen dan
ze vroeger hadden voor hun eigen kinderen. “Het samen zijn met kinderen
en kleinkinderen voelt voor ons als
vakantie vieren”, besluit Hoeijmakers
het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Niet meer door de gleuf, maar dippen (het nieuwe pinnen)

Noa pinne kwoam dát rare chippe,
Gen munt miër dôr ow vingers glippe.
Sausjes oêt de kast,
Koome goot van pas,
Want met di pas kunde nou ok dippe!

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Tarwebrood
De gezonde basis voor
iedere school- of
werkdag

1,

75

€
Derix
Kerkstraat 14, tel 077-3981085,HORST

18
08

opinie 13

Bespreking Poll week 31

Burgers moeten inspraak hebben in hoe de verkeerssituatie
in hun straat er uit komt te zien
Slechts 11% van de stemmers was het niet eens met de stelling, daarentegen was een overtuigende 89% het eens. Zij vonden dat bewoners aan een
straat mee moeten kunnen praten over de verkeerssituatie in hun straat.
De perikelen rondom het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst riepen
vragen op over de manier waarop beslissingen genomen worden. De proefopstelling met snelheidsremmers wordt binnenkort weer afgebroken, maar
na de verbouwing van het plein werd het asfalt ook vervangen door klinkers.

Buurtbewoners hadden dit graag anders gezien.
De gemeente bepaalt binnen 30 km-zones welke bestratingsvorm wordt
toegepast. Omwonenden vinden echter dat zij veel meer kijk op de situatie
hebben en degenen zijn die de overlast ervaren. Loes van Berlo uit Swolgen
is het hier mee eens. “Ik vind ook dat mensen die in een straat wonen beter
weten hoe er gebruik wordt gemaakt van de straat”, legt ze uit. Loes vindt dat
een reden om mee te mogen beslissen over de invulling van de straat.

Er moeten hoge boetes komen op het achterlaten
van zwerfvuil
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Zwerfafval is een doorn in het oog van veel mensen. Of het nu in het centrum
van het dorp is of aan de kant van de weg, overal liggen tegenwoordig blikjes,
propjes, kauwgom en andere rotzooi. Een oplossing hiervoor zou kunnen liggen
in het strenger beboeten van deze manier van vervuiling. Neem bijvoorbeeld
Singapore. Daar staan hoge boetes op het op straat gooien van afval.
Zelfs voor een sigarettenpeuk of een propje kom je flink aan het betalen.

Zouden we deze kant op moeten om het zwerfafval tegen te gaan?
Of moeten we juist de mensen zelf aanspreken, op het verantwoordelijkheidsgevoel van het individu vertrouwen?
Sommigen zijn van mening dat hoger beboeten averechts werkt en vooral
niet implementeerbaar is. Elkaar aanspreken op het gedrag, de sociale controle,
zou een grotere rol moeten spelen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 32) > De kindermarkt tijdens de harmoniefeesten moet meer ruimte krijgen
> eens 87% oneens 13%
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zie www.stoffelhoeve.nl
Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

YOGACENTRUM
L'ESPOIR
Ons programma start weer
op 28 augustus 2011
Lessen olv Wilma L'Espoir
en Monique Litjens
Voor info en/of opgave
bel: 077 3988482

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

VOLKSUNIVERSITEIT KOPLOPER IN KENNIS

Doe mee en schrijf u NU in voor een activiteit op het gebied van:
n
n
n
n
n
n
n

Algemene ontwikkeling
Communicatietechnieken en assertiviteit
Gezondheid en beweging
Informatica
Culinair
Kunst, cultuur en geschiedenis
Hobby, creativiteit, doe het zelf

n
n
n
n

n

Talen
Cursussen voor senioren
Cursussen voor bedrijf en beroep
Cursussen voor (aanstaande) moeders: yoga, gym,
babymassage
Cursussen in het kader van de WMO voor inwoners
uit Horst a.d. Maas

U kunt ook naar de OPEN DAG komen, op ZATERDAG 27 AUGUSTUS van 11.00-15.00 uur,
in De Clockert, Bergweg 4, Venray of de
OPEN AVOND op MAANDAG 5 SEPTEMBER van 17.00-18.30 uur,
Gemeentehuis, Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
U MAAKT KANS OP EEN CURSUSBON TER WAARDE VAN € 10,=
Op de open dag/avond kunt u terecht voor informatie over de cursussen zoals die in deze programmagids zijn
opgenomen. U kunt zich tijdens de open dag/avond uiteraard ook inschrijven. Van veel cursussen zijn docenten
aanwezig om u informatie te geven. Voor het bepalen van uw instapniveau bij de taalcursussen kunt u de
betreffende docent raadplegen.
Er zullen diverse workshops en demonstraties worden gegeven. U BENT VAN HARTE WELKOM
Kijk op onze website www.vu-venray.nl, daar vindt u het totale aanbod voor het seizoen 2011-2012.
U kunt de programmabrochure natuurlijk ook ophalen bij:
Gemeentehuis, bibliotheek,VVV-kantoor en Rabobank omgeving Venray-Horst
De Volksuniversiteit Venray is weer telefonisch bereikbaar vanaf 30 augustus 9.00 uur:
Tel: 0478-580185, Fax: 0478-514155, E-mail: venray@volksuniversiteit.nl

Volksuniversiteit Venray
T (0478) 580185
of kijk op onze website:
www.vu-venray.nl

Start in september/
oktober 2011 weer
met kooklessen.
Op maandag en dinsdagavond
van 19.00 tot 22.00 uur geven
wij les in Indonesisch koken.
Uniek voor Noord-Limburg.
De lessen vinden plaats bij het
CITAVERDE COLLEGE
Spoorweg 8, 5963 AE Hegelsom.
De lessen zijn om de veertien
dagen. De kosten voor
10 lessen bedragen € 165, Meld je nu aan want vol = vol.
Nieuwsgierig? Kijk dan op

www.indiepandoera.nl
Voor informatie kunt U ook
bellen of mailen
T 077-4744009
M 06-11212135
E indiepandoera@ziggo.nl

Cactus
Column
Twitteren
Hét modewoord van deze
tijd heet Twitteren. Ofwel aan
vrienden en bekenden vertellen
wat of je op dit moment aan het
doen bent. Zoals: ik sta me nu
te scheren maar het mes is niet
al te scherp. Of, ik ga nu op weg
naar een vergadering van de
gemeenteraad van Horst aan de
Maas en wat ik ga zeggen schiet
me onderweg wel te binnen.
Zelfs doorgaans intellectuele
Kamerleden zitten te pas en te
onpas te Twitteren. Laten ze zich
in vredesnaam met betere
zaken bezighouden dan te
kletsen als oude tantes. Het
ontbreekt er nog maar aan dat
ze tijdens het toetsengefriemel
belangrijke stukken voor zich
hebben liggen.
De voorzitter van de Tweede
Kamer Gertie Verbeet, heeft er
onlangs een eind aan gemaakt.
Maar of dat helpt is de vraag.
Een andere onhebbelijkheid van
deze tijd is het eindeloze
geklets op de radio. Vooral als
er zogenaamde deskundigen
zijn uitgenodigd om hun
mening over iets te geven is er
geen stoppen meer aan.
Bijvoorbeeld het NCRVprogramma tussen twaalf en
één ’s middags is er met het
Media Forum beslist niet op
vooruitgegaan. Er is geen
programmaleider die de kans
heeft om er tussen te komen.
Zit je net op die tijd aan de
maaltijd wordt je de smaak
daarvan verpest door betweterige en door elkaar roepende
lieden. Zelfs het muziekje er
tussendoor is vaak niet om aan
te horen. Zo wordt de mensheid
doof gemaakt!
Ook het programma Argos
van de AVRO dient zo spoedig
mogelijk uit de studio te
worden geweerd. Het zijn alleen
maar super-intellectuelen die
misschien begrijpen waarover
wordt gesproken of doen alsof.
In het nieuwe regeerakkoord
wordt gezegd dat de publieke
omroepen flink moeten inleveren. Tijl Uylenspiegel zei het
vroeger al: de mensen moeten
mij niet maar ik heb het er zelf
naar gemaakt! Omroepbazen,
spreek als Tijl en laat de
mensen weer rustig een hapje
eten.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Voor iedereen, voor elke dag

Starters
in de regio

Opening van ‘t Winkeltje

Solido

“Welkom, kom binnen.” Petra Geerarts staat stralend achter de gloednieuwe toonbank in haar nieuwe winkel. Petra is eigenaresse van ’t Winkeltje in
Horst, dat op 1 september haar deuren opent.
“Een eigen winkel, dat heb ik altijd
al gewild”, vertelt Petra. “Maar ik heb
het altijd ver voor me uit gegooid. Dan
dacht ik ‘dat kan ik toch niet’ of hield ik
de financiële crisis in mijn achterhoofd.
Toen kwam dit pand beschikbaar en ik
dacht bij mezelf ‘als ik het ooit nog wil
doen, moet ik het nu doen.’ En nu zijn
we hier”, vertelt Petra terwijl ze trots in
haar winkel aan de Herstraat rondkijkt.
De volle schappen met “van alles en
nog wat”, van oude elpees tot snoep,
een ballenbak en speelgoed staan te
wachten op de eerste bezoekers.

Activiteiten
Ontwerpen, produceren en
verkopen van kwaliteitstafels.

Een eigen winkel, dat
heb ik altijd al gewild
De slogan van ’t Winkeltje, ‘voor
iedereen, voor elke dag’, ontstond
tijdens een brainstorm met een oudcollega. “Ik wil vooral geen eenheidsworst, maar een vleugje nostalgie in
mijn winkel. Liefst ook echt die knusse
sfeer. Ik wil, mag ik dat zeggen, graag
zo’n buurtwinkeltje”, vertelt ze. “Het
moet de moeite van het bezoeken
waard zijn. Je werk straalt ook je persoonlijkheid uit.”
Die persoonlijkheid is ook terug te
vinden in het interieur. In een grote
halve ronde staan de naam en de
slogan van de winkel op de ruit. “Net
als vroeger in die kleine Amerikaanse
winkeltjes. Dat past hier goed in de
straat, hier moet je geen schreeuwerige
3D-lichtbak op willen hangen”, legt
Petra uit. De inrichting is geïnspireerd
op Amerika. Delen van de muren zijn
yellowcab-geel
en er zijn afbeeldingen
Vakgarage Gommans & de Wit
8 | 5813 EA Ysselsteyn
(L)
vanGezellenbaan
het vrijheidsbeeld
te vinden.
De
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
inrichting
is
stoer
en
ademt
sfeer.
www.gommansendewit.nl
Dat stukje inspiratie deed ze op
tijdens haar leven in de Verenigde
Staten. Daar heeft ze bijvoorbeeld
gewerkt bij Goodwill Industries. “Daar
verkopen ze van alles en nog wat aan
tweedehandse spullen. Nu is alles wat
ik verkoop nieuw, maar ik wil straks ook
een stukje tweedehands toevoegen”,
vertelt Petra. En, voegt ze toe, ze heeft
veel geleerd van haar Amerikaanse
manager. “Die zei altijd go with your
gut, ga op je gevoel af.” Na jarenlange
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Doelgroep
Meubelzaken, inkooporganisaties, interieurstylisten,
projectinrichters, bedrijven en
particulieren in Nederland,
België en Duitsland.

ervaring in de winkelbranche durft ze
nu de sprong te wagen. “Dit was altijd
al mijn droom, dus nu volg ik dat gevoel. This is it”, lacht ze. Dat Petra geen
standaardwinkel wil opzetten blijkt.
“Bijvoorbeeld met kerstspulletjes. In
sommige winkels waar ik manager was
moesten de kerstspullen eind augustus
al uitgestald worden. De consument
wordt dan echt gepushd. Dat vond
ik vreselijk, en dacht ‘dat ga ik toch
anders doen.’ Kerstspullen komen pas
na Sinterklaas in de winkel. Ik dacht,
laat ik durven niet te pushen. Niet al
paasspullen in december, alle seizoenen
door elkaar. Ja, dan loop ik het risico dat
ik wat minder verkoop, daar kom ik dan
wel achter. Maar ik geloof er heilig in
dat alles op z’n tijd kan.” Ook servicegerichtheid pikte ze in Amerika op. “Ik wil
vragen aan de klanten wat ze willen en
daar op inspelen. Service with a smile,
dat vind ik belangrijk.”
De openingsdag wordt iets speciaals, vertelt Petra. “1 september ga ik
om 09.00 uur open, dan staat de koffie
klaar. Maar nu ook al hoor, als ik er ben
mag je altijd vast even binnenlopen.”
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
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Bedrijf
Solido
Eigenaar Guido Janssen en
Ismayel Sahnoune
Adres
Het Erf 15, Sevenum
Showroom:
Venloseweg 11,
Sevenum
Telefoon 06 57 68 67 04
E-mail
info@solido.nl
Website www.solido.nl
Sector
Meubelbranche
Start
01-01-2010
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Dagtochten
door Lottum
In samenwerking met diverse Lottumse ondernemers start Stichting
Rozendorp Lottum met het aanbieden van volledig verzorgde dagarrangementen naar het rozendorp. Het is voor het eerst in de geschiedenis
van Rozendorp Lottum dat in samenwerking met ondernemers dagtochten aangeboden worden.
Door de groeiende vraag van
touroperators in binnen- en buitenland, en het verder op de kaart willen
zetten van Lottum voor toeristen
is het initiatief nu van de grond
gekomen. Jaarlijks bezoeken nu zo’n
20.000 mensen De Rozenhof en het
Rozenkenniscentrum.
Vaak vertrekken de toeristen
daarna weer uit het dorp. Door het
aanbieden van arrangementen hoopt
de Stichting Rozendorp Lottum de bezoekers een volledig dagprogramma
aan te bieden.

Ieder arrangement bestaat uit een
rondleiding en demonstratie over de
rozenteelt in De Rozenhof in Lottum.
Tevens kan tijdens de dagtocht de
vernieuwde rozenfietsroute ontdekt
worden. Voor de lunch en eventueel
diner wordt samengewerkt met de
diverse horecaondernemers uit het
dorp. Daarnaast wordt voor grotere
groepen ook een rondleiding in de
Houthuizermolen georganiseerd.
Voor meer informatie over de
dagtochten en arrangementen kijk op
www.rozendorp.nl

Onderscheidend vermogen
Solido is een Nederlandse
ontwerper en fabrikant van
kwaliteitstafels. In 2010 werd
het bedrijf opgericht door de
Horstenaren Guido Janssen en
Ismayel Sahnoune. Solido is een
naam afkomstig uit Italie en
betekent degelijk, deugdelijk,
onverslijtbaar, sterk en stevig.
Solido maakt uitsluitend
kwaliteitstafels, veelal van RVS
(roestvrijstaal) en massief
eiken. Deze tafels worden in
Nederland gefabriceerd, er
wordt niet geïmporteerd uit
landen zoals China en het
Oostblok.
De slogan luidt dan ook niet
voor niets ’Quality tables made
in Holland’.

co

De Bleek 13-15, Venray

onderdeel van Van de Ven Schoenmode

Nieuwe collectie
kinderschoenen
t/m maat 41
-

Voeten worden elektronisch gemeten.
Deskundig advies.
Grote Keuze.
Schoenen voor
smalle en brede voeten

Nieuwe collectie trendy
dames- en herenschoen

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01
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Horst aan de Maas wil
‘Veilige Honken’ uitbreiden
In de gemeente Horst aan de Maas zijn
momenteel een vijftiental ‘Veilige Honken’
gerealiseerd. Deze zijn te vinden in de
verschillende kernen, bij woningen
van mensen die zich daarvoor vrijwillig
beschikbaar hebben gesteld. Het project
‘Veilig Honk’ is in 2008, in samenwerking
met Dendron College en Citaverde
College opgezet. De vrijwilligers dragen
een zekere verantwoordelijkheid, maar
het bieden van een ‘Veilig Honk’ blijkt in
de praktijk aan de vrijwilligers voldoening
te geven. De waarde van deze veilige
plekken voor de (schoolgaande)
jongeren hebben zich sinds 2008 al
herhaaldelijk bewezen. Om die reden
wenst de gemeente het aantal veilige
honken uit te breiden. De gemeente
zoekt nog enkele vrijwilligers, vooral op
de routes Sevenum – Citaverde/Dendron
en Meerlo - Tienray.

Wat is een veilig honk?
Een Veilig Honk is een particulier adres waar
scholieren terecht kunnen in geval van nood
of problemen op weg van huis naar school
en omgekeerd. Gepest of belaagd worden of
materiaalpech, zoals een lekke band, kapotte
fietsketting of defecte verlichting kunnen
hiervoor redenen zijn. Soms zijn het gewoon
de weersomstandigheden. Bij een Veilig
Honk kunnen de scholieren dan aanbellen
om eerste hulp te krijgen, voor het oplossen
van materiaalpech, of voor gewoon even een
luisterend oor. Het project Veilig Honk zorgt
ervoor dat de gang van en naar school voor
de schoolgaande jeugd veiliger wordt. Het is
niet zo dat er op een ‘Veilig Honk’ altijd
iemand thuis moet zijn. Echter, het is duidelijk

Inzameling afval

Vrijdag 19 augustus
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen, Tienray
Zaterdag 20 augustus
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling KGA gemeentewerken (10.00-14.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 22 augustus
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom, Horst
(Kapellerhof)
Dinsdag 23 augustus
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de Riet),
Meterik
Woensdag 24 augustus
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo, Swolgen,
Tienray

Zomerreces: géén
vergaderingen van de raad!
Tot en met dinsdag 23 augustus 2011 is
het gemeentehuis ’s avonds gesloten.
De gemeenteraad vergadert niet in verband met
het zomerreces (is dezelfde periode als vakantie
basisscholen).
Vergaderkalender
Dinsdag 30 augustus 2011: commissie ruimte
Dinsdag 06 september 2011: commissie
samenleving
Dinsdag 13 september 2011: raadsvergadering
Dinsdag 20 september 2011: reces i.v.m. kermis

het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
Het gemeentebestuur wenst u een fijne vakantie
toe! Vanaf dinsdag 30 augustus 2011 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.

dat een Veilig Honk pas zinvol kan zijn als er
vlak voor en na schooltijd iemand aanwezig
is op het betreffende adres.

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen
kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van

Wilt u zich aanmelden?
Als men zich als vrijwilliger wil aanmelden,
wordt allereerst bekeken of de locatie
geschikt is. Ook wordt van de vrijwilliger
een verklaring omtrent het gedrag (vog)
gevraagd. Hieraan zijn voor de aanmelder
geen kosten verbonden. Na aanmelding en
ontvangst van de vog, ontvangt men van de
gemeente ‘Veilig Honk-materialen’ (EHBOtrommel, een fietspomp en –reparatiesetje
en in sommige gevallen een leenfiets).
Ook krijgt men een bord (A4-formaat) met
daarop het herkenbare logo van het project
Veilig Honk. Dit moet dan vanaf de weg
zichtbaar worden bevestigd in de tuin of
aan de gevel zodat het Veilig Honk goed te
herkennen is voor de schoolgaande jeugd.
Voor meer inlichtingen en aanmeldingen
kan men zich tijdens kantooruren wenden
tot de heer Loek Logister van de afdeling
Samenleving van de gemeente Horst aan
de Maas, telefonisch te bereiken via
077-4779777, of via email
l.logister@horstaandemaas.nl.

Informatie over bereikbaarheid dorpen
tijdens Floriade

• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 25 augustus
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 26 augustus
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 27 augustus
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met
de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

De Floriade is qua omvang een evenement
dat niet te vergelijken is met evenementen die
eerder in de regio plaats vonden. Op dinsdag
6 september worden de dorpsraden van Horst
aan de Maas bijgepraat over de gevolgen van de

Floriade voor de bereikbaarheid van de dorpen in
de directe omgeving. Deze informatiebijeenkomst
vindt plaats voorafgaande aan het reguliere
dorpsradenoverleg van 19.00 tot 20.00 uur in het
gemeentehuis (ingang fractievleugel achterzijde).
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente
Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in
het elektronisch gemeenteblad van deze week
hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizen
Veerweg 9 - 11
Hegelsom
Spoorweg 6,
Horst
Steenstraat 6
Veld-Oostenrijk 50
Venrayseweg 151
Hamweg 5
Schoolstraat 1
Wevertweg 1

Meerlo
De Fazant 29
Bergsboslaan 8
Melderslo
Koppertweg 5
Rector Mulderstraat 21
Sevenum
Past. Vullingsstraat 19
Van Vlattenstraat 121
Mommesstraat 4
Markt ongenummerd
Swolgen
Molenstraat 25
Tienray
Nieuwe Baan 28
Hoek Swolgenseweg

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 08.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.00 – 20.00 uur (m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak op maat
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken via
de website of telefonisch. 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.
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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.

Juweel tussen Swolgen en Tienray
In het weekend van 26 tot en met 28 augustus is het eindelijk zo ver. De nieuwe multifunctionele accommodatie MFA Kerkebos, omringd door prachtige voetbalvelden en splinternieuwe tennisbanen, wordt feestelijk in
gebruik genomen. Tussen Swolgen en Tienray ligt een juweel van een accommodatie waar de sportverenigingen
Sporting ST en TV ’t Löbke, maar ook de Stichting Gemeenschapshuis Swolgen gebruik van gaan maken. Het
beheer van het gebouw wordt ondergebracht in een eigen stichting.
Met de feestelijke ingebruikname
wordt een jarenlang traject afgesloten. Een traject dat niet altijd over
rozen ging. In november 2006 gaf de
gemeenteraad van de toenmalige
gemeente Meerlo-Wanssum opdracht
om diverse opties op haalbaarheid
te onderzoeken. Precies drie jaar
later, in november 2009, kon de
gemeenteraad een definitief besluit
nemen door vooruit te lopen op het
beleid van de fusiegemeente Horst
aan de Maas. De coalitiepartijen in
de nieuwe gemeenteraad namen
de realisatie van het project (toen

nog Sportpark Zuid geheten) op in hun
coalitieakkoord. In 2010 kon daarom
de schop definitief in de grond. Het
CDA streeft naar het ontwikkelen van
multifunctioneel inzetbare accommodaties, dicht bij de mensen, waarbij
wordt gekeken naar het optimaal combineren van functies zoals ontmoeting,
sport en ontspanning. Wij zijn dan ook
bijzonder blij met de realisatie van MFA
Kerkebos.
Kenmerkend voor het traject is de
inzet van vele vrijwilligers. Hun vasthoudendheid en bereidheid om er vele
vrije uren, vaak meerdere avonden

per week, in te investeren, was van
heel groot belang. Zonder hen was dit
simpelweg niet gelukt. Juist daarom
hecht het CDA zo’n grote waarde aan
het vrijwilligers- en verenigingswerk in
onze gemeente.
Nog een ander kenmerk is de
bereidheid om het samen te doen. Als
verenigingen, maar ook als dorpen
Swolgen en Tienray. Zo krijgt ook in
kleine kernen de leefbaarheid een
enorme impuls.
Namens het CDA Horst aan de
Maas feliciteren wij de betrokken
verenigingen en stichtingen met de

prachtige nieuwe accommodatie, en
wensen hen veel succes, ontspanning
en plezier toe.

Henk Weijs
Ger Verstraelen
CDA-fractie Horst aan de Maas

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

1990 | 2011

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

www.eigen-wijscoaching.nl

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

Wil jij ook
haarscherp tv-kijken
met KPN Glasvezel?

AD-7257-07-11 Horst aan de Maas

Met KPN Glasvezel kun je haarscherp tv-kijken. Je krijgt standaard tien
Nederlandse zenders in HD! Bij het Alles-in-één Pakket ontvang je
bovendien altijd twee digitale tv-ontvangers waarmee je live
tv-programma’s kunt pauzeren. Met Programma Gemist kun je een selectie
van programma’s terugkijken wanneer het jou uitkomt. Verder haal je je
eigen bioscoop in huis met Videotheek Thuis. Kijken wat je wilt wanneer
je wilt. De mogelijkheden van KPN Glasvezel. Er zijn gewoon geen grenzen
meer. Doe mee en zorg dat heel Horst aan de Maas glasvezel krijgt!

kpn infocenter St Lambertusplein in Horst | kpn.com/horstaandemaas
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Kunstvelden voor
sportverenigingen klaar
Op 27 mei startte wethouder Ger van Rensch de aanleg van twee kunstgrasvelden bij voetbalvereniging
Wittenhorst en de aanleg van kunstgras op het hoofdveld van Sparta ’18 in Sevenum. Hij deed dit door een hijskraan op de velden van Wittenhorst te bedienen. Deze velden zijn nu klaar.

Op het LK in Lottum werd afgelopen weekend het viertal van
Ponyclub St. Joris Limburgs wederom kampioen. Commandant
Anouk Kleuskens, ponyruiters Britt Kleuskens, Robin Hagens, Lizan
Verbong, Ruuth Lucassen en reserveruiter Judith Smedts zetten een
mooie proef neer. Het viertal heeft de laatste jaren onder leiding
van instructeur Jos van de Goor bijzonder gepresteerd. Naast de
Limburgse titels werd het viertal in 2009 Nederlands kampioen en
in 2010 reserve Nederlands kampioen. Ook dit jaar mag St. Joris op
17 september in Kootwijk voor de landelijke titel gaan strijden.
De Limburgse titel werd door de vereniging opgedragen aan hun
onlangs overleden voorzitter Jan Kleuskens.

S.V. Lottum grijpt
naast Maasdorpencup
De start van de aanleg van de
kunstvelden voor de voetbalclubs kon
na maanden van goed overleg tussen
gemeente Horst aan de Maas, adviesbureau ProCensus en de besturen van
voetbalverenigingen Wittenhorst en
Sparta gemaakt worden. Elco Cultuur
Technisch Werk uit Elsendorp kreeg de
opdracht om de velden aan te leggen.
Zij beloofden de velden op 1 augustus
af te hebben. Dit is naar ieders tevre-

denheid gelukt. Zowel Wittenhorst als
Sparta ’18 zijn trots op de aanpassingen
aan hun complexen.
De aanpassingen waren noodzakelijk geworden vanwege de groei in
leden. Om de teams alle trainingen en
wedstrijden te kunnen laten spelen
moesten er velden komen die intensief
gebruikt konden worden. Dit is het
geval bij een kunstgrasveld. Gewoon
gras zou bij een drukke planning te

DAY

Alleen vrijdag 19 augustus
tijdens de Allemansmert

3 Pandora’s halen
2 betalen
(de goedkoopste gratis)

Frits Schrijen
juwelier

Kerkstraat 26, 5961 GD Horst
Tel. (077) 354 10 86
Fax: (077) 354 31 97
www.schrijenjuwelier.nl

snel slijten. Vorige week zijn de velden
opgeleverd en vanaf deze week nemen
de verenigingen de zorg voor de velden
over. Beide verenigingen hebben ook
een investering moeten doen in de
vorm van twee nieuwe tractoren. Van
elke vereniging zijn er twee personen
die de tractor gaan besturen en ervoor
gaan zorgen dat de velden secuur gesleept worden en dat bladeren van het
veld verwijderd gaan worden.

S.V. Lottum is er zaterdagavond niet in geslaagd om de Maasdorpencup
2011 te winnen. In de finale op Sportpark de Oude Linde in Well wist IVO
uit Velden met het kleinst mogelijke verschil van S.V. Lottum te winnen.
In 2010 legde IVO eveneens beslag op deze titel. Na de wedstrijden
in de voorronden werden afgelopen
zaterdagmiddag en –avond de finalewedstrijden gespeeld.
Het standaardteam uit Lottum, dat

uitkomt in de 6e klasse, verloor van
derdeklasser IVO uit Velden.
Na een 1-1 ruststand wist de
ploeg door het benutten van een
strafschop de wedstrijd naar zich toe
te trekken. De eindstand was 2-1.
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Eigen tempo bepalen bij Melderslose Kennedymars
Zaterdagavond starten in Melderslo paar honderd wandelaars aan de 22e editie van de Melderslose Kennedymars (MKM). Onder hen getrainde en minder getrainde wandelaars die de tocht
van 80 kilometer proberen te voltooien. Onze HALLO-verslaggever sprak met John Cox (53) uit Sevenum en met Jan Linders (65) en Jan Bouten (55) uit Hegelsom. Cox loopt alleen en Jan en Jan
lopen samen.
Cox loopt de 80 kilometer op
professionele wandelschoenen en
maakt onderweg maar weinig gebruik
van rustplaatsen. Alleen bij Euroveen
in Grubbenvorst en bij zaal Wilhelmina
in Swolgen maakt hij een pauze.
Proviand en drinken voor onderweg
neemt hij niet mee. “De verzorging is
echt super. Een rugzak met spullen voor
onderweg meenemen heeft geen zin”,
zegt hij. John Cox loopt alleen en in
zijn eigen tempo. Het ritme aanpassen
aan iemand anders is funest. “Je loopt
dan geforceerd en dat breekt je op”,
zegt Cox. Het enige waar hij enigszins
tegenop ziet zijn de lange rechte stukken weg. “Tussen Meterik en America
en van Sevenum naar Grubbenvorst zijn
echte ‘kilometervreters’.
Jan Linders en Jan Bouten
hebben precies dezelfde pas
De looproute van 80 kilometer is
niet onbekend bij Cox. De Sevenummer
heeft de MKM al vaker gelopen. Hoe
vaak precies kan hij niet zeggen maar
hij schat zo’n vijftien keer. “Mijn
hobby’s zijn rennen en wielrennen
maar dat is heel wat anders dan lopen.
In Someren heb ik ook de Kennedymars
gelopen maar daar doen veel meer
deelnemers aan mee dan in Melderslo.

Het voordeel is dat je bij de MKM op
bekend terrein loopt. Het is één van de
mooiste tochten die ik ken, niet te druk
en goed georganiseerd.
Ik neem mijn petje af voor de organisatie in Melderslo. Het is een kleine
organisatie en ze hebben het elk jaar
weer perfect voor elkaar”, zegt Cox, die
werkzaam is als bulldozermachinist in
Horst.

moment niet meer. Wanneer de laatste
kilometers in zicht komen vergeet je
alle pijn”, zegt hij. Cox hoopt zondagmorgen rond 10.00 uur te finishen.

Jan en Jan hebben
liever geen blaren
Ook Jan Linders (65) en Jan Bouten
(55) uit Hegelsom lopen mee in de
mars. Zij lopen de MKM nu voor de
derde keer. ‘De twee Jantjes’ zoals
hun echtgenotes hen noemen, zijn pas
op wat latere leeftijd besmet geraakt

Blaren voel je later
niet meer
Jaren geleden werd de route met
de wijzers van de klok mee gelopen. Toen waren dat de moeilijkste
gedeeltes van de MKM. Sinds de route
andersom wordt gewandeld, kom je
op die vervelende stukken weg als het
donker is”, aldus Cox. Voor blaren is hij
niet bang. “Die heb ik weleens gehad
maar die voel je op een gegeven

John Cox uit Sevenum loopt liever alleen

met het wandelvirus. Linders: “Omdat
we precies dezelfde pas maken is het
gemakkelijk om samen te lopen. We
hebben ons voorgenomen minimaal
vijf keer de Kennedymars uit te lopen”,
zegt hij.
De twee mannen hebben het
hele jaar door getraind om niet voor
verrassingen komen te staan. Voor
de zekerheid laten Linders en Bouten
wel hun voeten intapen. De twee
Hegelsommers verwachten zondagmiddag tussen 14.00 en 14.30 uur zonder
blaren te finishen.
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Hoosbuien teisteren Limburgse
Kampioenschappen paarden in Lottum

Zondagprogramma verzet
naar zaterdag 20 augustus

Jako voetbaldagen
bij Sparta ’18
Van maandag 15 tot en met 19 augustus waren voor de vijfde
keer op rij de Jako-voetbaldagen bij Sparta ’18 in Sevenum.
Deze voetbaldagen worden georganiseerd in samenwerking met
SportEvents4Kidz.
Vijf jaar geleden begonnen de
Jako-voetbaldagen met 132 deelnemers. Nu komen ruim 190 deelnemers uit Sevenum, Kronenberg,
Maasbree en America naar Sportpark
het Spansel om daar vijf dagen te
genieten van een gevarieerd voetbalprogramma. Dit jaar is er voor het
eerst zelfs een wachtlijst gehanteerd.
De jongens en meisjes worden
deze week begeleid door een groep
van 35 vrijwilligers. Op het programma staan onder andere vormen
van zeven tegen zeven en vier tegen
vier wedstrijdjes, een pannakooi en
boardingvoetbal, techniektraining en
vaardigheidstraining, strafschoppen,
honkvoetbal, poeierbal en chaosvoetbal.

De deelnemers zijn verdeeld over
acht groepen die ieder een eigen tenue met kleurencombinatie hebben.
Per groep zijn er prijzen te winnen.
Binnen die groepen worden de teams
dagelijks opnieuw ingedeeld dus
een medespeler van vandaag kan zo
maar een tegenstander van morgen
zijn.
Ook wordt er een sponsoractiviteit georganiseerd voor de stichting
Kans op Toekomst. Van de opbrengst
betaalt deze stichting schoolgeld
voor weeskinderen in Ethiopië. Ook
zorgen zij ervoor dat deze kinderen
al twee jaar kunnen deelnemen aan
hun plaatselijke voetbalcompetitie.
Voor deelname in 2012 zie www.
sportevents4kids.nl

Het ruiterterrein veranderde zondagochtend in één grote waterbak
Door zware regenval in de vroege
zondagochtend werden de Limburgse
Kampioenschappen (LK) voor paarden
in Lottum afgelast. In korte viel tijd
meer dan veertig millimeter hemelwater naar beneden op het terrein aan de
Stokterweg.
Voor Pony- en Ruiterclub Lottum
waren het de eerste LK-wedstrijden die
de vereniging organiseerde rondom
hun nieuwe rijhal Hoogveld. Het LK
voor pony’s werd zaterdag verreden
en vond plaats onder prima weersomstandigheden. De wedstrijden die voor
zondag op het programma stonden
worden nu verplaatst naar zaterdag
20 augustus. Het is voor het eerst in

35 jaar dat een LK werd afgelast door
weersomstandigheden.
Voorzitter Jac Wagemans van
de Lottumse ruiterclub: “We hebben
nu het complete programma van
de zondag naar zaterdag verzet. Dit
brengt extra werk en extra kosten met
zich mee. Zo is er de grote feesttent
die een week langer blijft staan. Het
is maar de vraag of de optredens van
Lottumse artiesten en verschillende
shows die voor zondag geprogrammeerd stonden zaterdag wel kunnen.
Daarnaast zullen er ook ruiters, amazones en vrijwilligers afhaken omdat
deze verplaatsing naar zaterdag niet
voorzien was”, aldus Wagemans.

CARAVAN -EN CAMPERSTALLING
Stalling
Wij beschikken over een geïsoleerde binnenstalling,
overdekte buitenstalling en buitenstalling

Was-service

Toch heeft de voorzitter goede
hoop dat het programma voor zaterdag meer dan de moeite waard is
voor een bezoekje. “We krijgen van
alle kanten hulp aangeboden. Dat
kenmerkt de saamhorigheid binnen de
wereld van pony- en paardenliefhebbers. We maken er zaterdag gewoon
een geweldige happening van”, zegt
Wagemans. In augustus 2005 vond
het LK ook plaats in Lottum op het
Houthuizerveld. Toentertijd was net als
dit jaar overvloedige regenval spelbreker, maar konden de wedstrijden wel
doorgaan. Voor meer informatie en
de laatste stand van zaken zie www.
ruiterclublottum.nl

VERDELLEN

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

Bij brengen of halen van uw caravan bestaat de mogelijkheid
dat wij deze voor u een wasbeurt geven

Haal en of breng service

Het is mogelijk om door ons uw caravan/vouwwagen te
laten halen en of brengen

LIMBURGSE
KAMpIoEnSchAppEn
pAARDRIJDEn
Lottum - zaterdag 20 augustus 2011

Caravan - onderhoud en schadeherstel
Samenwerkingsverband met
Camping Centrale Gebr. Janssen
te Sevenum voor o.a. Bovag
onderhoudsbeurt en schadeherstel

Telefoon (077) 398 64 26

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 5975 BL Sevenum 077-4671818 www.janssensevenum.nl

Campers - onderhoud en reparaties
Samenwerkingsverband met
Autobedrijf John Wilbers BV
te Hegelsom voor o.a.
onderhoudsbeurt en reparaties

pRoGRAMMA
09.00 uur Aanvang dressuur en springwedstrijden
12.45 uur Afdelingsdressuur
14.30 uur Officiële opening
Aansluitend show 10 span minipaardjes
Stal Zwaanenheike
17.45 uur Huldiging kampioenen

Avondprogramma grote tent:
Openingstijden
vanaf 17.00 uur
vrijdag:
zaterdag: van 9.00-15.00 uur
zondag: gesloten
andere tijden op afspraak

Caravan- en Camperstalling
Repair & Service Center
Horst aan de Maas

Boomsweg 12 5962 NB Melderslo
T. 06-21285301 E. ejrutten@kpnmail.nl

19.30 uur Linedancers
20.00 uur 30 Past 7 (pop/rock uit Lottum)
22.30 uur Three Amigos (country rock uit Lottum)
Iedereen is welkom en entree vrij.
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Tentpitten valt Lottumse tienermeiden zwaar
Negen 14-jarige meiden uit Lottum hadden het helemaal voor elkaar.
Ze wilden de een-na-laatste week van hun vakantie een lang weekend
tentpitten. De een zorgde voor de tent, de ander voor twee koelkasten en
aan een chemisch toilet was ook gedacht. Elektriciteit kregen de dames van
Nancy Heinemans, hun directe buur. Het ontbijt werd gezamenlijk genuttigd
bij een van de ouders thuis. De hoosbuien van zondagochtend maakten een
vroegtijdig einde aan hun tentpitweekend.
De Lottumse tieners Danique,
Karlijn, Janine, Fleur, Manon, Mara,
Romy, Mandy en Melissa hadden
er vreselijk veel zin in. Om van hun
verblijf iets gezelligs te maken hadden
ze de meeste opbouwwerkzaamheden
zelf gedaan.
Vorige week donderdag kon het
tentpitten beginnen, al werd er maar
weinig geslapen want muggen hielden
de dames gezelschap. En de ingeslagen familiezakken chips waren na een
nachtje al op. Overdag werd meestal
eten besteld bij de frietkraam. “We
hebben wel zelf tosti’s gebakken en
knak opgewarmd”, zegt een van de
tieners.

Muggen, slaapgebrek
en wateroverlast
Op de vraag of ze ook in de gaten
werden gehouden door ouders zegt
Danique: “Ja soms komt een van de
ouders hier voorbij wandelen met de
hond of zien we iemand ‘toevallig’
voorbij fietsen.” Het stoort de vriendin-

nen niet, zolang ze maar samen zijn
en lol hebben. “Het is heerlijk om
helemaal op jezelf te zijn zonder bemoeienis van pap of mam”, zegt een
van de tentslaapsters. Maar intussen
vinden ze het wel een veilig gevoel
dat als er iets is, ze relatief snel naar
huis kunnen.
De eerste avond hebben de dames
vooral veel muziek geluisterd, gedanst
en ge-sms’t. Met wie de dames
berichtjes uitwisselden, wilden ze niet
zeggen. Op zaterdag bezochten ze de
Limburgse Kampioenschappen voor
pony’s en paarden die in Lottum plaatsvonden. Eigenlijk wilden de vriendinnen naar Knorpop maar het weer werkte niet mee dus werd democratisch
besloten in Lottum te blijven. “Weet je,
er is voor onze leeftijdscategorie maar
weinig te doen”, zegt Karlijn.
Maar hoe dan ook, dit eerste gezamenlijke tentpitweekend zullen de
vriendinnen niet gauw vergeten.
Na de muggen en het slaapgebrek
kwamen de hoosbuien op de vroege
zondagochtend. Om 07.00 uur beslo-

Linders
Linders

Ambulant objectleider
Voor de regio Venlo zijn wij op zoek naar
een Ambulant objectleider functienr: 21.02.
• Minimale uren per week 20 en maximaal
38 uur en woonachtig in omgeving Venlo.
• Moet bereid zijn om evt. enkele uren per week
schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.

Interieurverzorger(ster)
Voor in Maasbree zijn wij op zoek naar een
interieurverzorger(ster) voor 9 uur per week.
Werktijden dagelijks na 16.00 uur.
Voor in Grubbenvorst zijn wij op zoek naar een
interieurverzorger(ster) voor 3,75 uur per week op
vrijdag middag / avond. Tevens zoeken wij voor
in Grubbenvorst invalkrachten voor de avonduren.
Voor in Blerick zijn wij op zoek naar een
interieurverzorger(ster) voor de dinsdag en
donderdagavond voor 5 uur per week.
Tevens zoeken wij voor Venlo / Blerick nog
enkele oproepkrachten.
Salaris volgens CAO Schoonmaak- en glazenwasbedrijf
Reacties mailen naar: christawilms@schoonmaakbedrijfwilms.nl
of bellen naar 077 3662911

De vriendinnen hadden het prima naar hun zin,
twee dames ontbreken op de foto
ten de tienermeiden hun onderkomen
te verlaten nadat hemelwater de tent
onder water had gezet. “We hebben
alle spullen naar een loods gebracht

en zijn naar huis gegaan om droge
kleding te halen. De matrassen,
slaapzakken en dekbedden waren
drijfnat”, aldus Manon.

Het tentpitten kende een
vroegtijdig einde en werd loodspitten.
De pret was er echter niet minder
om.
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Mies
15 VRAGEN aan Niels van Gerven Column

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

Niels van Gerven
17 jaar
Horst
Radboud Universiteit
Nijmegen

Waar word jij later een talent in?
Bondscoach van Oranje worden lijkt me
wel wat. Ik heb alleen het gevoel dat ik
niet de enige ben. Dus voor de
zekerheid begin ik aankomend jaar met
de studie Communicatiewetenschap in
Nijmegen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Poeh, wat een vraag in de vakantie.
Mijn favoriete vak is denk ik toch
wiskunde. Dit komt voornamelijk
omdat ik het vrij gemakkelijk vind.
Geschiedenis is niet echt mijn ding. Het
interesseert me totaal niet.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Nee, ik kan niet zeggen dat ik een
beste vriend of vriendin heb. Ik heb
een gezellige vriendengroep waarmee
we in de weekenden Horst en
omgeving onveilig maken.
In het weekend ben jij te vinden in?
Voornamelijk op het Wilhelminaplein in
Horst. Ik ben meestal in Blok 10 of in
De Lange te vinden. Zo af en toe
besluiten we eens verder te kijken en
gaan we naar een feestje in een
omliggend dorp. Dat doen we meestal
op de zaterdagavonden.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Meestal komen we niet verder dan een
koud biertje met wat te knabbelen.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?

Op het moment dat ik 1.000 euro win
zal er toch wel een feestje komen. Het
geld wat overblijft zet ik veilig op mijn
bankrekening.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als de foto bij dit artikel mislukt is.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn zwembroek is eigenlijk het meest
belangrijk. Verder neem ik de standaard dingen zoals kleding en
zonnebrand mee.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Er gaat niks boven Hollandse kost. Met
aardappelen, groenten en een stuk
vlees kun je me blij maken. Al moet ik
wel eerlijk toegeven dat ik de helft van
de groenten niet te eten vind.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?

Een korte broek met een shirt en
slippers. Spannend hè?
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik voetbal graag en volg ook al het
nieuws rondom voetbal. Daarnaast vind
ik uitgaan ook erg leuk. O ja, en een
potje poker is op zijn tijd ook leuk.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Het is dat perfectie niet bestaat, maar
anders. Nee, met de Horster kermis
moet wel echt eens iets gedaan
worden. Ik hoor om me heen altijd
geklaag als de kermis weer voor de
deur staat.
Ik stel voor dat de horeca in Horst
samen gaat werken. Zet ergens een
grote tent neer, een podium, een
bandje en voilà, we hebben een super
leuke kermis.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
De eerste film van The Hangover vind ik
echt geweldig. Ik heb laatst ook het
tweede deel er van gezien, maar deze
kan niet tippen aan de eerste versie.
Het succes van de eerste film wordt in
de tweede erg uitgemolken.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Binnenkort ga ik beginnen met lessen.
Het lijkt me echt superhandig om mijn
rijbewijs te hebben. Een eerste
bestemming? Ik denk dat ik gewoon
een doelloos ritje ga maken dan.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Na met mijn vrienden naar Renesse en
Lloret te zijn geweest, lekker standaard
klinkt dat trouwens, zitten we er aan te
denken om volgend jaar naar Polen en
Oekraïne te gaan. Dan bezoeken we
daar het EK voetbal. Ik wil trouwens
nog wel de hele wereld zien. Azië is
het enige werelddeel wat me niet echt
trekt.

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

Schoendilemma
Om schoendilemma’s op
vakantie te voorkomen neem ik
vaak meer schoenen mee dan
dagen dat ik van de buitenlandse zon mag genieten. Stel je
voor dat ik blaren van hoge
hakken krijg en ik geen bijpassende platte heb. Of andersom,
bij een typische hakgelegenheid
geen goede hak meehebben en
dat ik toch voor platte moet
gaan. Toch ging er deze vakantie
nog steeds iets fout tijdens mijn
schoenkeuze.
Met een flinke schoenenvoorraad in mijn koffer kreeg ik het
toch voor elkaar steeds net de
verkeerde te kiezen. Ik snap er
niks van. Vriendlief K. had met
zijn drie paar schoenen, inclusief
slippers, nergens last van. Hmm..
doe ik dan toch iets verkeerd? Zou
de beroemde moderegel ’Less is
more’ ook hierbij gelden en moet
ik het de volgende keer ook
gewoon met drie paar schoenen
doen? Ik heb mezelf door mijn
schoenprobleem een aantal keren
in flink gênante situaties gewerkt.
Zo kwam ik erachter dat
Spanjaarden niet houden van
gladde, gelijke wegen. Ik snap
niet hoe Spaanse Señorita’s daar
met succes op hun hoge hakken
rond kunnen paraderen.
Strompelend en struikelend ging
ik met m’n hoge hakken door een
typisch Spaans dorpje waar de
ongelijke klinkers struikelblokjes
en kleine kuiltjes in de stoep
maakten. Ook kreeg ik het voor
elkaar om met mijn hoge hakken
middenin het jaarlijkse, traditievolle stierenrennen te komen,
tussen alle Spaanse macho’s op
sportschoenen. Een slimmere
schoenkeuze, aangezien de
stieren tijdens dit feest door de
straten losgelaten worden en het
rennen voor je leven is. Die avond
eindigde mijn schoenen in mijn
hand en de sokken van vriendje K.
aan mijn voeten. Charmant joh,
een zwierig, vrouwelijk zomerjurkje afgestijld met donkerblauwe, veel te grote sokken. Rare,
snelle bewegingen en kleine
sprongetjes, doordat ik met mijn
voeten ergens in ging staan,
maakten het beeld helemaal
compleet.
Hmpf.. misschien dat ik
volgende vakantie toch voor
vertrek al goed en slim nadenk
over mijn schoenkeuze en er
minder mee neem. Hierbij
reduceer ik denk ik maar het
aantal hakschoenen, aangezien
deze voor de meeste problemen
hebben gezorgd. Als schoenenliefhebber natuurlijk een stierlijk
irritant idee.
Mies
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Nelly Tielen wint
kaarten voor
stilteconcert
Rowwen Hèze
Nelly Tielen uit Horst is de gelukkige winnares van de twee vrijkaarten
voor het stilteconcert van Rowwen Hèze. De populaire band uit America
geeft op zaterdag 10 en zondag 11 september een tweetal stilteconcerten
in de Mariapeel. Voor deze unieke happening waren slechts 800 kaarten
beschikbaar, die in een mum van tijd uitverkocht waren. HALLO organiseerde een prijsvraag rond het concert. Het juiste antwoord op de vraag
‘Aan welke beroemde plek in de Peel is de naam Poels verbonden?’
was: de Zwarte Plak.

Het gehucht de Zwarte Plak ligt
aan de Zwarte Plakweg in America. Op
dit afgelegen stukje Peel woonden de
grootouders van Jack Poels in boerderij de Antoniushoeve. Zij wisten in de
Tweede Wereldoorlog samen met hun
buren, de families Geurts en Smedts,
talloze onderduikers uit handen van de
Duitse bezetter te houden. Zij boden
onderdak aan Britse piloten en Joodse
vluchtelingen. Het heldhaftige optreden van de familie Poels is niet zonder
gevaar geweest. Tijdens een razzia op
4 augustus 1944 werd ook een inval
gedaan op de Antoniushoeve. De onderduikers konden ternauwernood ontsnappen maar twee zoons van Jacobus en
Johanna Poels werden door de Duitsers
opgepakt en naar Duitsland afgevoerd.
Nadat hij het tarweveld in was gevlucht
kreeg Jacobus Poels een fatale hartaanval. Zijn familie vond hem, nadat de
Duitsers waren vertrokken. De grootouders van Jack Poels zijn in 2010 herbegraven op Nationale Erebegraafplaats in
het Gelderse Loenen.

In het omstreden boek ‘Vriend en
vijand’ heeft Horster journalist Jan Derix
de verhalen van Bert Poels, zoon van
Jacobus Poels opgetekend. In het boek
‘Waarheid en leugen in het Verzet’
weerlegt Matthieu Smedts een aantal
van de beweringen, die Bert Poels in
zijn memoires heeft gedaan. Ook Toon
Kortooms, de Peelschrijver bij uitstek,
doet in het boek ‘De Zwarte Plak’ uitgebreid verslag over de heldendaden van
de familie Poels en de verzetsstrijders
die de Antoniushoeve aan de Zwarte
Plak als hun basis gebruikten. Nadat
bleek dat in de eerste editie uit 1948
onjuistheden waren geslopen, heeft
Kortooms in 1963 een herziene versie
gepubliceerd.
Of Rowwen Hèze op 10 en 11
september het lied ‘de Zwarte Plak’ ten
gehore brengen, dat zullen alleen de
800 gelukkigen die een kaartje voor de
concerten hebben bemachtigd te weten
komen. Uiteraard brengt HALLO Horst
aan de Maas een uitgebreid verslag van
deze bijzondere happening.

Voorspoedige
kaartverkoop Bosopjepad
Bosopjepad is een bijzondere theaterstuk dat met 12 voorstellingen in september en oktober plaatsvindt in de
Schadijkse bossen bij Horst. Het is een gezamenlijke productie van Dichterbij, Staatsbosbeheer en Theater
Kleinkunst.
Bosopjepad is een unieke productie die geheel in de open lucht
wordt gespeeld. In overleg met
Staatsbosbeheer is een locatie in de
bossen rond Horst gevonden die zich
uitstekend leent voor een theaterproductie.
Wat het concept zeker uniek
maakt, is de samenwerking met de
Vrije Spelers, een toneelvereniging uit
America. Het stuk wordt geregisseerd
door Ben Verbong. Inmiddels is de
kaartverkoop gestart. Deze verloopt
tot dusver voorspoedig. Er is veel
belangstelling voor de 12 voorstellingen. Het theaterstuk vindt in het bos
plaatst en om de rust van de natuur
zo min mogelijk te verstoren kunnen
maar 35 bezoekers de voorstelling
bijwonen.
Voor meer informatie zie
www.bosopjepad.nl Op de website
staan verhalen van acteurs, foto- en
filmbeelden. Bovendien staan er
steunbetuigingen op van onder anderen Tweede Kamerlid Raymond Knops
en Martin Rongen, drummer van
Rowwen Hèze.

Kunst vanuit het gevoel:
expositie Afra Koolen
Het werk van schilderes Afra Koolen is van 22 augustus tot en met 24 september te zien bij BiblioNu in Horst.
Afra Koolen schildert abstract intuïtief. Ze werkt voornamelijk met olieverf op doek, maar maakt ook aquarellen.
Schilderen is Afra’s grote hobby.
Tot vorig jaar woonde ze grotendeels
in Frankrijk. Daar heeft ze een galerie
gehad waar ze vaak met andere
schilders exposeerde. Ze heeft altijd
een grote affiniteit gehad met de
natuur. Veel doeken zijn geïnspireerd
op stiltewandelingen in het Franse
landschap. Maar ook in de omgeving
van haar huidige woonplaats, een
dorpje in de gemeente Horst aan de
Maas, kan ze volop genieten van de

wandelingen in de natuur.
Haar abstracte schilderijen ontstaan van binnenuit. Eerst komt de
kleur en dan pas de vorm. Soms moet
Afra op de vorm enkele uren of dagen
wachten. Ze heeft het gevoel dat kleur
haar kracht is om iets naar buiten te
brengen. Bij de bloemen wordt ze
vaak geïnspireerd door het hart van
de bloem. Papavers zijn lang haar favoriete bloemen geweest en die heeft
ze ook vaak in aquarel en olieverf

geschilderd. Ook inspireren bloemen
haar om abstract te werken.
De expositie is te bezichtigen
tijdens openingsuren van de bibliotheek. Deze is van op maandag en
vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur open,
op dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur,
op woensdag van 09.00 tot 17.30
uur, op donderdag van 13.00 tot
17.30 uur en op zaterdag van 10.00
tot 13.00 uur. Voor meer informatie
zie www.afrakoolen.nl

dames • heren • junior • comfort
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Stof en stoom
in Horster historie
Museum de Kantfabriek heeft met een deel van de inventaris en administratie van textielfabriek M. Rutten NV een
bijzonder stukje Horster historie in huis gehaald. Een bezoek aan het museum leverde een interessant verhaal op.

LAATSTE RONDE
NU SUPERKOOPJES
OP DE HELE
ZOMERCOLLECTIE

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)
Familie Rutten met de eerste auto in Horst
We schrijven 1862 als Pieter
Matthijs Rutten zich vanuit Helden in
Horst vestigt. Hij koopt een pand aan
de Steenstraat en verbouwt het tot een
woonhuis en winkel annex handweverij. Pieter Rutten nestelt zich letterlijk
tussen de thuiswevers. De zaak draait
goed en als de industriële revolutie ook
Horst heeft bereikt besluit Rutten een
stoommachine aan te schaffen en in
gebruik te nemen. Hij vraagt hiervoor
een vergunning aan bij de gemeente. Al
snel is de weverij aan de Steenstraat te
klein. Rutten pakt de zaken groots aan
en bouwt in 1900 een nieuwe stoomfabriek aan de Stationsstraat. Pieter
Rutten heeft dan 17 mensen in dienst.
De samenwerking met de lokale
thuiswevers was intens. Deze ambachtslieden waren vooral boeren,
die in de winter moesten bijverdienen
om het hoofd boven water te kunnen
houden. Het was hard werken voor
weinig geld. Rutten betaalde in 1909
een wever ongeveer 22 cent per el.
Deze lengtemaat was omgerekend circa
69 centimeter en een goede wever
deed er één uur over om een el linnen
te weven. Hoewel de term koopkracht
toen nog niet was uitgevonden, toch
een vergelijking. Een ei kostte in die
dagen 3,5 cent. In die verhouding zou
een ei nu 2 euro kosten.
Er waren voldoende goede redenen voor Rutten om zich in Horst te

vestigen. De thuiswevers maar ook
de vlasteelt in Horst en onder meer
Melderslo maakten het voor de fabrikant aantrekkelijk om hier een fabriek
te beginnen.
In 1904 overlijdt Pieter Rutten. Zijn
zoons Theodor en Jan nemen het bedrijf
over.

Er zijn nog mensen
die zich dit kunnen
herinneren
Stoomweverij en Ververij Rutten,
zoals de fabriek officieel heette heeft
de familie Rutten geen windeieren
gelegd. Zo bouwden de gebroeders
Rutten twee prachtige villa’s in het
centrum van Horst. Villa Anna werd in
1913 gebouwd in de Gasthuisstraat en
is vernoemd naar Anna, de echtgenote
van Theodor. Op zijn beurt liet Jan in
1921 Villa Weisterbeek in de Herstraat
bouwen. Hier vestigde zich later tandarts Vullings, waar veel Horstenaren
pijnlijke herinneringen aan hebben.
Beide villa’s bestaan nog.
De gebroeders Rutten brachten ook
de eerste automobiel naar Horst. Er zijn
nog mensen die zich dit kunnen herinneren, zoals de inmiddels honderdjarige mevrouw Geurts. Zij woont in
Berkele Heem en haar man Sef werkte
in de fabriek, die enkele meters van

haar flat vandaan gestaan heeft.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog
draaide de fabriek prima. Terwijl
Theodor Rutten in die tijd diverse hoge
ambten bekleedde, hij was onder meer
Wethouder en later de eerste directeur
van de Boerenleenbank Horst, leidde
broer Jan de fabriek. Men ging steeds
meer werk in de fabriek zelf doen, nadat eind jaren twintig het thuisweven
‘uitgestorven’ was. Men produceerde
meubel- en gordijnstoffen en stoffen
voor de kledingindustrie. De dessins
werden in huis ontworpen en enkele
prachtige voorbeelden hiervan zijn te
zien in Museum de Kantfabriek. Tot de
klantenkring van de Ruttens hoorden
Vroom en Dreesmann en de Bijenkorf.
Na de oorlog begon de wederopbouw van ons land en ook Rutten
profiteerde hiervan. De productie van
gordijn- en meubelstof vloog omhoog.
Als de broers Rutten vlak achter elkaar
kinderloos sterven, neemt veearts
Vullings, een zwager van Anna Ruttenvan Daal, tijdelijk de bedrijfsvoering
over. In 1956 gaat de fabriek in andere
handen over.
Onder de nieuwe naam textielfabriek M. Rutten NV zetten de
gebroeders van Dun de bedrijfsactiviteiten voort, tot de fabriek in 1973
definitief de poorten sluit en het
karakteristieke pand ten prooi valt aan
de sloophamer.

Alle botervlaaien
E 8,25
Kers, abrikoos, appel of banketbakkersroom
Croissants
3+1 gratis
E 2,95
Grote ontbijtkoek
Koolhydraadarm brood E 2,05
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl

Deurenland staat voor:

Zomerfeest Kronenberg
De 79e editie van het Zomerfeest in Kronenberg start op donderdag 18 augustus. Dit jaar staat er voor het eerst
een grote tent waarin alle activiteiten plaatsvinden. De festiviteiten duren tot en met zondagavond. Behalve een
uitgebreid muziekprogramma zijn er ook activiteiten zoals een zeskamp, een darttoernooi en het zomerkienen.
Donderdagavond beginnen de feesten met het jaarlijkse zomerkienen in
de Torrekoel en de vierde editie van het
Summer Open Darts Tournament aan
het feestterrein aan de Meerweg. Beide
activiteiten beginnen om 20.00 uur.
Op vrijdagavond is de feesttent om
21.00 uur open. Dan staan een band en
een dj op het podium. De dj warmt de
zaal op zodat de band Pigtail meteen
klaar is om te rocken. Pigtail is een
band die al vele kermissen, feesten en

festivals heeft aangedaan. De dj zal de
avond weer afsluiten.
Ook op zaterdagavond staat een
muziekprogramma klaar. Vanaf 21.00
uur beginnen de feesten met de
muzikale show van de Lekke Band.
Tussendoor en ook na het optreden van
de band zet een dj het feest voort.
De laatste dag van de feesten is er
tijd voor sport, want om 13.00 uur start
de superzeskamp. Tijdens de zeskamp
strijden vriendengroepen tegen elkaar.

VC Nog Wat was vorig jaar de winnaar,
kunnen zij die titel behouden? De middag wordt muzikaal opgeluisterd door
D-vison. Deze band begint rond 16.00
uur. Het Zomerfeest wordt spectaculair
afgesloten door Star Disco en natuurlijk
worden die avond de winnaars van de
zeskamp bekend gemaakt.
Voor aanmelding voor de zeskamp,
bel 06 42 73 88 16 of 06 11 28 62 21.
Voor meer informatie zie
www.zomerfeestkronenberg.nl



Persoonlijk advies in onze
showroom



Inmeten en monteren door
eigen monteurs



Juiste service

Bezoek ons op de Familiebeurs
te Venray op 2, 3 en 4 sept. 2011

Openingstijden showroom
donderdag
vrijdag
zaterdag

13.30 - 18.00 uur
13.30 - 20.00 uur
10.00 - 15.00 uur

Neem contact met ons op voor
een afspraak tijdens of buiten
de openingstijden.
Expeditiestraat 3-C
5961 PX Horst
tel. 077-3823203
WWW.DEURENLAND.NL
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Melderslose
Kennedymars
De 22e editie van de Melderslose Kennedymars wordt in het weekend
van 19, 20 en 21 augustus gelopen. Het hele weekend staat Melderslo in
het teken van de mars en overige activiteiten, zoals een MTB-streetrace
en een vlooienmarkt.
Op vrijdagavond is er vanaf 18.30
uur een vlooienmarkt in de feesttent in het centrum van het dorp.
Aansluitend vindt een goederen- en
dienstenveiling plaats. Tijdens de
dienstenveiling is er ook nog tijd voor
een open podium. Behalve dans en
zang kunnen hier ook andere talenten
aan bod komen.
De fiets- en wandeltochten die
de kern van het weekend vormen
vinden plaats op zaterdag en zondag.
De fietstochten beginnen op zaterdagochtend. Hierbij kunnen deelnemers
kiezen voor een afstand van 40 of 70
kilometer. De start is bij de feesttent
in Melderslo en de tocht voert door
diverse dorpskernen en de bosrijke
omgeving. Ook ligfietsen zijn welkom.

De echte Kennedymars, de
wandeltocht van 80 kilometer begint
zaterdagavond om 22.10 uur. De
wandeltocht moet binnen 20 uur
afgelegd worden. Dit betekent dat
alle deelnemers voor zondagmiddag
18.10 uur de finish moeten halen. Op
zondagmorgen starten ook nog de
halve Kennedymars van 40 kilometer
en de minimars van 10 kilometer voor
de jeugd.
Nadat de fietsers vertrokken zijn
maar voordat de wandelaars op pad
gaan zijn er op zaterdagmiddag van
16.00 tot 20.00 nog mountainbikestreetracewedstrijden.
Voor meer informatie en een
uitgebreider programma zie
mkm.melderslo.net

Four Fighters
op Live On Stage
De Foo Fighters tributeband Four Fighters treedt op zaterdag
27 augustus op, op de 8e editie van Rock Live On Stage op het
Wilhelminaplein in Horst.

De aftrap van Rock Live On Stage
is voor Dirtbag uit Horst. Deze band
zorgt voor een stevige opening met
nummers van onder andere Thin Lizzy,
AC/DC, Iron Maiden en Metallica.
De tweede band van de avond
is Kaltspiel, een tributeband van
Coldplay. Zij spelen dan ook nummers

van deze band.
Na deze act zal het publiek op
het plein opgewarmd zijn voor de
headliner van de avond. De band Four
Fighters komt uit Groot-Brittannië en
speelt muziek van de Foo Fighters.
Live on Stage begint om 20.00
uur en de entree is gratis.

Zomermaaltijd en
wilgen vlechten
De zomer is volop aanwezig op biologische tuin De Vrije Akker in
Grubbenvorst. Om iedereen hiervan mee te laten genieten worden er
weer twee activiteiten georganiseerd.
Op vrijdag 26 augustus is er een
rondleiding met aansluitend een
zomerse maaltijd om kennis te maken
met de grote variatie aan groenten
die in dit seizoen groeien.
Op zaterdag 17 september is
er een workshop wilgen vlechten.
Hier kan men onder professionele

begeleiding zelf een oogstmand of
ander voorwerp van wilgentenen
vlechten.
Opgave voor beide activiteiten
kan met een email naar devrijeakker@gmail.com.
Voor meer informatie naar de tuin
zie ook www.devrijeakker.nl

Oude huishoudelijke apparaten
en manden vlechten
In Museum De Locht wordt op zondagmiddag 21 augustus een demonstratie gegeven van ouderwetse
huishoudelijke apparaten. Ook is er een demonstratie manden vlechten.
De demonstratie van ouderwetse
huishoudelijke apparaten toont de
eerste hulpjes in het huishouden. Deze
apparaten werden vooral gebruikt bij
het verwerken van groenten en meelproducten. Alle apparaten werden met
de hand bediend. Rond 1960 verloren
deze ouderwetse apparaten het van de
modernere keukenmachines. De Locht
brengt ze voor één middag terug.
Ook wordt een demonstratie manden vlechten gegeven. Dit oud ambacht
vereist veel vakmanschap. Het museum
is alle dagen geopend tussen 11.00 en
17.00 uur. De demonstratie begint om
13.00 uur. Voor meer informatie zie
www.museumdelocht.nl

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

OCCASIONS
Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Ford Fiesta 1.3 16V Futura xl
Kia Sorento 3.3 V6 Adventure 4WD Aut
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz C-klasse 270 CDI Avantgarde Autom. Command
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Opel Vectra 1.9CDTi Executive stationwagon 150pk
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota Corolla Verso 1.8 16v VVT-i Linea Sol 7-persoons
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Toyota RAV4 2.0 D4-D Linea Sol 4WD
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder

2006
2007
2006
2008
2008
2003
2004
2001
2008
2004
2001
2002
1978
2008
2003

139109 Km.
98783 Km.
187501 Km.
33944 Km.
28455 Km.
117286 Km.
124072 Km.
83222 Km.
83654 Km.
347713 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
172461 Km.
184710 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
LPG-G3
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine

€ 24.950
€ 27.950
€ 11.950
€ 8.750
€ 19.950
€ 9.950
€ 12.950
€ 5.950
€ 17.750
€ 9.950
€ 29.850
€ 12.950
€ 12.500
€ 15.950
€ 7.950

2005
2004
2002
2004
2004
2006
2010
2001
2004
2004
2001
2002
2008
2009
2005

189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
77966 Km.
111770 Km.
41985 Km.
129503 Km.
102301 Km.
172160 Km.
210410 Km.
338328 Km.
164404 Km.
32945 Km.
200135 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 5.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 15.900
€ 31.750
€ 8.950
€ 10.750
€ 35.000
€ 7.950
€ 5.950
€ 18.950
€ 12.500
€ 22.750

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.
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Najaar 2011 Cambrinus
Het Wilde Westen
Muziekpodium sterk van start in Meterik
Het jubileumjaar van Cambrinus kent tot nu toe hoofdzakelijk hoogtepunten. Voor de tweede helft van dit
bijzondere jaar belooft de Stichting Cambrinusconcerten weer veel muzikaal spektakel.

Bij Cambrinus in Horst start op
31 augustus het laatste deel van een
schitterend jubileumjaar met een reeks
van liefst 25 concerten. Nadat het
eerste halfjaar werd afgesloten met
het enerverende en veelbesproken
straatfestival ‘Kunst en de Buren’, kan in
december hopelijk worden teruggeblikt
op een prachtig jubileumjaar. Inmiddels
heeft het kleine podium haar status bevestigd als een van de weinige serieuze
muziek- en poppodia in Limburg.
De Amerikaanse bluesveteraan
Chris Smither bijt op 31 augustus de
spits af. Het niveau van Smither is de
opmaat voor de rest van het seizoen bij
Cambrinus. Het publiek krijgt dit najaar
een keur aan uiteenlopende muziekstijlen voorgeschoteld. Van het Nieuw
Amsterdams Klarinet Kwartet tot Robert
Jan Stips, bekende en minder bekende namen zullen de revue passeren.
Bovendien is er ruimte voor experimenten. “Grotere steden in Limburg zouden
zich een dergelijk muziekpodium wensen”, schreef L1-filmer Maurice Nijsten
in zijn weblog, na een dag filmen in
Cambrinus. “Wat er ook speelt, het is
altijd goed.”
Wie meer wil weten over het najaarsseizoen bij Cambrinus kan terecht
op www.cambrinusconcerten.nl

Het 41e Western Weekend bij schietvereniging Davy Crockett vindt in
het weekend van 19 tot en met 21 augustus plaats. Het evenement wordt
gehouden aan de Bergsteeg in Meterik en iedereen is welkom.
Honderden mensen uit
Nederland, België en Duitsland hebben de wapens gecontroleerd, de
oldtimer-kleding uit de kast gehaald
en de cowboylaarzen aangetrokken.
Zij staan klaar voor het Western
Weekend van Davy Crockett in
Meterik. De schietvereniging
organiseert dit evenement voor de
41e keer.
Iedereen is welkom om de sfeer
te proeven en de kruitdampen op
te snuiven. De schietwedstrijden
worden met zwartkruitwapens verschoten. Dit kunnen originele wapens
zijn of replica’s. Geweren en revolvers
met namen zoals Colt, Winchester,
Hawken, Trapdoor en Sharps kunnen
daar bekeken en gehoord worden.
De zaterdag wordt afgesloten
met een wedstrijd Cowboy Action
Shooting waarbij de schutters met
drie verschillende wapens een aantal
doelen in zo kort mogelijk tijd en
met zo min mogelijk schoten moeten
raken: een relatief nieuwe discipline
die ook voor het publiek mooi is om
te zien.

De deelnemers kamperen bij de
vereniging. Het veld naast de schietbaan is ingericht als trappercamp. Dit
camp ziet eruit zoals het er hondervijftig jaar geleden ook uitzag, met
tenten als lodges, tipi’s, pyramidetenten en diamond shelters.
Deze tenten worden door hun
trotse bezitters opgebouwd met
materialen zoals destijds ook gebruikt
werden, geen plastic of polyester
maar katoen, wol en hout.
In dit kamp leven ze zoals men
honderdvijftig jaar geleden ook
leefde. De eigenaren, met namen als
Big Trousers of Busy Ant, zijn bereid
vragen te beantwoorden en uitleg te
geven over hun hobby, die voor velen
al bijna een levensstijl is.
Een aantal van de deelnemers
doet zaterdagmiddag mee aan de
trappertrail, een tocht door de bossen
waarbij een aantal proeven moet
worden afgelegd.
Het herkennen van sporen,
huiden, het maken van vuur of het
zetten van vallen zouden onder de
opdrachten kunnen vallen.

alles draait om de sfeer….
HIP HOP

Maandag 29 augustus
16:00 uur
Modi Kids (gr. 5/6)
16:45 uur
Zumba Kids (vanaf groep 4)
Dinsdag 30 augustus
18:45 uur
Hip Hop Teens/Youth
20:45 uur
Pim’s Choreo
Woensdag
16:15 uur
16:45 uur
17:15 uur
18:00 uur
18:45 uur

31 augustus
X-mini Kids (gr. 1/2)
Mini Kids (gr. 3/4)
Hip Hop Kids
Hip Hop Teens
Hip Hop Youth

Donderdag
16:00 uur
16:45 uur
17:15 uur

1 september
Hip Hop Kids
X-mini Kids (gr. 1/2)
Mini Kids (gr. 3/4)

Hip Hop Kids = 10 t/m 12 jr.
Hip Hop Teens = 12 t/m 15 jr.
Hip Hop Youth = 16 t/m 22 jr.
(Deze leeftijden zijn richtlijnen. In overleg
met de docent kan hiervan worden
afgeweken.) Aan al onze Hip Hop cursussen
kunt u zonder danservaring deelnemen.

GRATIS SPORTEN !!!
Kom in de week van 22 augustus
de gehele week gratis sporten!

Tevens is er de gelegenheid om de
nieuwe seizoenkaart te kopen!

BREAKDANCE

Zondag 4 september
11:45 uur
Breakdance Gevorderd
12:30 uur
Breakdance Beginners

SHOWDANS

Donderdag 1 september
17:45 uur
Showdans v/a 8 jaar

FROXX HORECA

Al voor € 20,- per persoon vijf uren lang
alle drankjes, hapjes en bediening!

SENIOREN DANS

Body- Fit M:
Muscle!
Body-Fit C:
Condition!
Zumba Fitness: Shake your hips!

R
BE
EM 1
PT 201

SE
BODY-FIT & ZUMBA

Kom gewoon kosteloos een
keertje meedraaien op proef.
Hiervoor hoef je je niet aan
te melden.
Maandag (vanaf 22 augustus)
09:30 uur
Body-Fit M
18:30 uur
Body-Fit M
19:30 uur
Body-Fit C
20:30 uur
Zumba Fitness
Dinsdag (vanaf 23 augustus)
19:45 uur Zumba Fitness

Donderdag 25 augustus
14:30 uur
Senioren Dans
€ 125,- per jaar p.pers.

Woensdag
09:15 uur
10:15 uur
19:30 uur
20:30 uur

KOSTEN VAN CURSUS?

Donderdag (vanaf 25 augustus)
18:30 uur
Zumba Fitness
19:30 uur
Body-Fit M

Een danscursus bestaat uit 15 lessen
(X-)Mini Kids (30 min.)
€ 55,Zumba Kids (45 min.)
€ 70,Modi Kids (45 min.)
€ 70,Hip Hop (45 min.)
€ 75,Breakdance & Showdans
€ 90,-

INSCHRIJVEN?

Schrijf je nu in voor het nieuwe seizoen.
Bel naar 077-4770111 en voorkom dat
je te laat bent! Ook voor privélessen
en workshops.

(vanaf 24 augustus)
Body-Fit M
Zumba Fitness
Zumba Fitness
Body-Fit M

Zondag (vanaf 28 augustus)
10:30 uur
Zumba Fitness
Seizoen t/m de week van 16
Per les
€ 7,00
10-ritten kaart
€ 60,00
18 keer (heel seizoen) € 90,00
36 keer (2x per week) € 144,-

januari
= € 6,00/les
= € 5,00/les
= € 4,00/les

Géén instapkosten, géén inschrijfgeld,géén
verplichte maandelijkse incasso’s. Geen vaste
avond, maar allemaal open inloopuren!
Je komt sporten wanneer het jou uitkomt!

Gedurende het seizoen is het mogelijk dat de lessen en lestijden worden aangepast. Feesterij en Danserij Froxx, Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl, A73 afrit 10
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DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
• Tuinonderhoud
Uwveelzijdige
veelzijdige• Tuinonderhoud
Uw
Tuinrenovatie
•••Tuinonderhoud
Tuinonderhoud
• Tuinrenovatie
Uw
veelzijdige
Uw
veelzijdige
hoveniervoor
voor • Tuinaanleg
•••Tuinrenovatie
Tuinaanleg
Tuinrenovatie
hovenier
hovenier
voor • Tuinontwerp
hovenier
Tuinaanleg
•• Tuinaanleg
Tuinontwerp
uw
tuin
•
Tuinontwerp
uw
tuin
••Tuinontwerp
Aanplantgarantie
• Aanplantgarantie
uw
tuin
uw
tuin
Aanplantgarantie
•••Aanplantgarantie
Sierbestrating
• Sierbestrating
• Sierbestrating

• Sierbestrating

Al 10
10
jaar
een
begrip
in de
de
regio!
Al
jaar
een
begrip
in
regio!
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Buitenfeest Jong Nederland Meterik
Zondag 28 augustus houdt Jong Nederland in Meterik van 11.00 tot 19.00 uur een buitenfeest bij hun blokhut
aan de Speulhofsbaan 43a. De entree bedraagt 1 euro per persoon.
Om 11.00 uur start het evenement
met een rommelmarkt, waar diverse
spulletjes te koop zijn. Bij het buitenfeest is eveneens een terras, vanwaar
bezoekers net na de middag kunnen
genieten van de band Life Line, het
geratel van het Rad van Fortuin, een
springkussen voor de kleintjes en de
verrassing van de dag: de Graeddy
Graeddy Discosjoow. “Deze show
wordt verzorgd door twee mafketels
die totaal geen verstand hebben van
muziek. Zet ze op het podium en geef
ze alles wat een normale dj nodig
heeft om een plaatje te draaien. Het
resultaat is een doldwaze, knotsgekke,
heerlijk humoristische dag vol muziek,
interactie met het publiek maar vooral
vol gekkigheid”, aldus de organisatie.
“Liefhebbers van Deutsche Schlager,
top 40, happy hardcore, Nederlandse

zeemansliederen, dance of nederpop
komen volledig aan hun trekken bij
deze show.” Bij het evenement zijn

ook diverse snacks verkrijgbaar, zoals
broodjes hamburgers, knakworst, tosti’s
en wafels.

Cd-presentatie
Barry Barnes in De Buun
Muziekcafé De Buun in Horst verzorgt op zaterdag 20 augustus vanaf 20.00 uur de cd-presentatie van Barry
Barnes. Barry was de leider van de band Sinnerboy en is nu een solocarrière begonnen.
Na 10 jaar als tributeband van
Rory Gallagher besloot de band
Sinnerboy te stoppen. Barry Barnes
is en blijft een groot fan van Rory
Gallagher en wil door. Vandaar dat hij
zich nu richt op een solocarrière.
Barnes was de leider van de
band Sinnerboy. Deze band heeft
tien jaar lang door heel Europa en de

Verenigde Staten getoerd.
Voor Barry is Rory Gallagher zijn
grote voorbeeld. Nadat hij in 1969 een
optreden had bijgewoond werd hij
grote fan. Barnes heeft nu een soloalbum opgenomen.
In de Reaction Studios in Athene
nam hij een gedeelte van zijn album
‘Rory’ op. Hier werd ook een akoes-

tische versie van het nummer
‘Moonchild’ opgenomen. Het album is
met passie gemaakt door Barnes. “Dit
album heb ik opgedragen aan mijn
favoriete gitarist Rory Gallagher”,
aldus Barnes.
Zijn cd ‘Rory’ presenteert hij
zaterdag 20 augustus in muziekcafé
De Buun in Horst.

Kermis aan de Maas
Vanaf vrijdag 26 augustus organiseert de Kermis Commissie Broekhuizen (KCB) voor de vijftiende keer Kermis
aan de Maas in Broekhuizen. De kermis heeft een gevarieerd programma met op vrijdag vanaf 18.00 uur een
kinderdisco en verschillende bands, dj’s en activiteiten.

Diner op ons terras
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

KWIK-REP

Afwasmachine defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl

Na de kinderdisco op vrijdag is
de kermistent vanaf 21.00 uur voor
volwassenen open. De kermis start met
muziek van dj Michiel Enders.
Zaterdagmiddag opent de kermis
om 17.00 uur met een ballonnenwedstrijd, confettikanonnen en het inleveren van de kermiskleurplaat. ’s Avonds
verzorgt 30 Euro live de muziek in de

kermistent.
Zondag om 11.00 uur vindt de kermisbrunch in het Maaspaviljoen plaats,
gevolgd door verschillende activiteiten
aan de Maas.
Een tokkelbaan, het Toet Tout
Theater en waterballen zijn aanwezig.
Om 19.30 uur treden Dries Roelvink en
Trade Mark op.

Om 10.00 uur maandagmorgen is
er een toepcontest en vanaf 15.00 uur
begint het matinee met een luchtkussen voor de kinderen. Daarna is de
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en
vanaf 17.00 uur verzorgen Jellygoose en
Dirtbag livemuziek.
Dinsdagavond sluiten The Sparks de
Kermis aan de Maas af.

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.
Voor spoedgevallen op recept:
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
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

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 &
H C M C de Weert-Vos, E M
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
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost

service 27

Lottum

Kerkdiensten

LK Paarden

za 20 augustus
Locatie: ruiterterrein

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Nazomertuin met dahlia’s
za 20 en zo 21 juli
11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58

Horst

Harmoniefeesten
vr 19 – zo 21 augustus
Locatie: centrum

cd-presentatie
Barry Barnes

Broekhuizen

MTB wedstrijden

zaterdag

za 20 augustus 16.00 – 20.00 uur
Locatie: feesttent centrum

Grubbenvorst

zondag

za 20 augustus 20.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun

Kindermarkt

zo 21 augustus 13.00 uur
Locatie: De Locht

Meterik

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 25 augustus
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

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
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

zondag

Heilige mis

Horst (Lambertus)

Vanaf ma 22 augustus
Locatie: BiblioNu

Western weekend
vr 19 – zo 21 augustus
Organisatie: SV Davy Crockett
Locatie: Schietbaan

Sevenum
Vakantiemarkt

Zomerfeesten

zo 21 augustus 10.00 – 17.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

do 18 – zo 21 augustus
Locatie: centrum

09.45

Hegelsom

Expositie Afra Koolen

Kronenberg

19.15

Griendtsveen

zondag

di 23 augustus 09.00 – 12.00 uur
Locatie: centrum

09.45

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

do 18 – vr 19 augustus
10.00 – 15.00 uur
Locatie: sportpark De Vonckel

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

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

(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
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

Sport- en Speldagen

Venlo

Venray

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

Demonstratie
huishoudelijke apparaten
en manden vlechten

zo 21 augustus 09.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van de Koninklijke Harmonie
Locatie: centrum

Heilige mis

vr 19 – zo 21 augustus
18.30 uur
Locatie: centrum

PULSE Miniorentoernooi
za 20 augustus
Locatie: RKSV Wittenhorst

Momenteel wordt er een vakantierooster gehanteerd, enkele tijden
zullen dus afwijkend zijn of er zijn
diensten komen te vervallen.

zondag

Kennedymarsfeesten

vr 19 augustus 16.00 uur
Organisatie: Harmonie Horst
Locatie: centrum

Vakantierooster

America

Melderslo

Allemansmert

Zomermarkt – Streekmarkt

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 16.30 - 17.00 uur

AGENDA

18
08

Meerlo

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Gemarineerde varkenslapjes

100 gram

Varkenshaas op stok
Kip cordon bleu
Rollade met groene pepers
Gebraden fricandeau

100 gram
4 stuks
100 gram
100 gram

Rundvlees met een heerlijke saus

100 gram

Melderslo
zaterdag
donderdag

€ 1,25
€ 1,95
€ 5,00
€ 2,10
€ 2,35

Kant en klaar uit eigen keuken

Bief stroganoff

zondag
donderdag

€ 1,95

Schlemmer reepjes

100 gram

zaterdag

Kipreepjes met uienmarinade en wokgroente
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

L

Geert Nottelman al 10 jaar
een begrip in Horst en omgeving

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

vervalt

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

donderdag

€ 1,25

17.45

Meterik

dinsdag

PROEVERTJE VAN DE WEEK

vervalt
Rozenkrans

vrijdag

Tienray
zaterdag
zondag
woensdag

Heilige mis
18.00
Bedevaartmis 10.30
Heilige mis
19.00

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

28

nieuws

18
08

Harmomiefeesten
Horst 19, 20 en 21 augustus

Vrijdag
19 aug.

20.30 uur EPIC FAIL
22.00 uur Hot Fudge

Zaterdag
20 aug.
Zondag
21 aug.

20.30 uur Otherwise
22.00 uur Pigtail

9.00 uur Kindermarkt, entree € 1,00
Tevens viering 35 jaar jubileum Kindermarkt, als traktatie
op het Harmonieterras kofﬁe met gebak € 3,00.
10.00 uur Open Podium op het Wilhelminaplein,
diverse optredens van jeugdig talent uit Horst aan de Maas.

14.00 uur Predilection.
16.00 uur The Surphonics

Sponsor slagwerkgroep

Sponsoren Harmoniefeesten 2011
Sponsoren Jeugdsponsorplan
Dinnissen Machinefabriek bv
Haegens Bouw bv
Inter Chalet bv
Janssen de Jong Infra bv
Mertens bv Gewasbescherming
Munckhof Groep bv
Notariskantoor De Laat & Gulikers
Probin Verhaeg bv
Rabobank Maashorst
Renschdael Groep
Vissers Olie bv
InnoVista Accountants
Sponsor Slagwerkgroep
Novitas Notariaat
Overige sponsoren
Accom AVM Adviseurs en Accountants
Administratie Partners
Administratiekantoor Verstraelen
Assurantiegroep Horst
Autorijschool Hoba-Horst
Autoschadebedrijf Horst bv
Autoschade Service Noord Limburg
Bakkerij Broekmans

Barents Aanhangwagens
Bert Tacke Dakservice
Blok 10
Café De Buun
Café ’t Centrum
Café De Lange
Chinees Indisch Restaurant Tin Sun
Coenders Electro bv
Dames- en Herenkapsalon “Happy Hair”
De Kasteelboerderij
Doensen Bouwbedrijf / Doensen Sfeerhaarden
Driessen bv Transport
Engineering & Process Control Visscher bv
Fiets Plus Geert Rijs
Fixet Sevenum
Frits Schrijen Juwelier
HALLO Horst aan de Maas
Henk Bovee Keukens
Herraets Slapen, Wonen, Uk en Puk
Houthandel Mol bv
Ideaal Machinebouw en Constructies bv
Installatiebedrijf M. van Tilburg bv
IJssalon Passi
Jac Nooyen Mannenmode Venray
Jan Leenders Woontextiel
Jansen – Noy Mode Sevenum

Kapsalon Anja & Loek
Kleuskens Schoonmaakbedrijf bv
Koninklijke J.M. vd. Munckhof bv Machinefabriek
Liesbeth’s Grand Café
Lumar
Plus Supermarkt
Poels Auto-Electronica & Beveiliging
Praedé Kappers
Proeverij De Peelparel
Restaurant Oriental Dynasty Castenray
Ron Kruytzer Optiek en Optometrie
Rijwielhandel J. Bartels
Severens Beveiliging
Slagerij Joosten
Ster Videotheek
Sylvan Horst bv
’t Trostomaatje
Te Baerts Int. Transport en Expeditie bv
Theunissen Dakbedekkingen
Villa Fleur
VOF Henraath Metaalrecycling Melderslo
VOF Horst Verhuur
Weer-U-Zon
Weemen Drukkerij & Communicatie
Weijers Verf- en behangspeciaalzaak
Weijs Drankenhandel en Slijterij

