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Iris is halverwege
Iris van der Sterren (14) uit Horst is onderweg van
Rotterdam naar Amsterdam. Dat lijkt op zich niets
bijzonders, ware het niet dat Iris een aangeboren
hart- en longafwijking heeft en de gehele afstand
wandelend aflegt.

Het doel van haar uitdaging is
het inzamelen van geld voor de
Hartstichting en dan vooral voor jonge
hartpatiënten.
Na de start in het Sophia kinder-

INLOOP

Horst aan de Maas is volgens het jaarlijkse onderzoek van weekblad
Elsevier ook in 2012 de beste woongemeente in Limburg. In 2011 kreeg
Gemeente Horst aan de Maas deze titel ook al toegewezen.

WONEN

Al meerdere
malen de beste
De voormalige gemeente Horst
aan de Maas kwam in 2007 ook
als beste Limburgse gemeente

uit de bus en Sevenum werd in
2009 tweede van Limburg. Elsevier
vergeleek voor haar lijst in samenwerking met bureau Louter de 415
Nederlandse gemeente op 101 punten. Deze punten werden verdeeld
over acht thema’s: de kwaliteit van
de woonomgeving, basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, de mate van
overlast en veiligheid, het sociaal
klimaat, de economische vitaliteit en
werkgelegenheid, bereikbaarheid en
gemeentelijke dienstverlening.

OCHTEND

iedere 1e zaterdag
van de maand

“Ik heb vooral last van spierpijn,
maar voor de rest gaat het heel goed
en het weer zit ook mee”, vertelt Iris.
Lees verder op pagina 02
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Horst aan de Maas beste
Limburgse woongemeente

Ten opzichte van het afgelopen
jaar is de gemeente in het totaaloverzicht gestegen van plek 135 naar
plek 120. De gemeente scoort al een
aantal jaren sterk in het onderzoek
van weekblad Elsevier.

ziekenhuis in Rotterdam voerde de
eerste etappe naar Delft. Samen met
haar nichtje Sophie overbrugde Iris de
eerste 16 kilometer van haar wandeltocht.

Cis &co
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Oostrum (Venray) - Stationswe
Stationsweg
weg
g 12
120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl
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Houtoogst in Schadijkse bossen
Staatsbosbeheer start begin juli met de houtoogst in Schadijkse Bossen bij Meterik. De komende weken worden
op een aantal plaatsen met oogstmachines open plekken gemaakt in het bos. Plaatselijk kunnen deze werkzaamheden voor overlast zorgen.
Het merendeel van het hout dat wij
gebruiken komt uit het buitenland.
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk
dat er ook hout van eigen bodem komt,
als hernieuwbare grondstof die dichtbij
te vinden is. Duurzame houtproductie is
naast natuur, recreatie en landschap
een van de functies van de Schadijkse
bossen. Op zeven plekken in het bos
worden nu open plekken gemaakt ter
grootte van een halve tot vier hectare.
Op deze open vlaktes kunnen jonge
bomen ontkiemen en kan het bos zich
op een natuurlijke wijze verjongen.

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

Volgens Staatsbosbeheer is dit nodig
omdat het merendeel van de bomen in
de Schadijkse Bossen nu van ongeveer
dezelfde leeftijd is. De bomen op de uitgekozen plekken groeien niet meer en
daarom vindt de natuurbeheerorganisatie het tijd om op deze plekken de groei
van nieuwe bomen te stimuleren.

zagerijen. De paden in het werkgebied
blijven toegankelijk, maar kunnen
tijdelijk minder goed begaanbaar zijn
doordat ze stuk gereden worden door
het werkverkeer. Staatsbosbeheer laat
weten de paden zo snel mogelijk te
herstellen, maar dit kan pas als het
werk afgerond is.

Niet meer kappen
dan er bij groeit

Uitkijken voor
dassenburchten
of broedbomen

Door regelmatig te verjongen
zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat ook
toekomstige generaties kwaliteitshout
uit het bos kunnen blijven oogsten. De
opbrengst van de houtverkoop gebruikt
de organisatie voor het beheer van
het bos en andere natuurgebieden.
Ook kappen zij niet méér hout dan er
bijgroeit. Het vellen van de bomen
gebeurt met een oogstmachine, een
‘harvester’. De machine velt en onttakt
de bomen en zaagt de stam in stukken. De stammen worden opgestapeld
in afwachting van transport naar de

Ook met de dieren houdt de organisatie rekening: “Voordat er begonnen
wordt met de werkzaamheden wordt
bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten, mierenhopen of broedbomen
van roofvogels zijn in het werkgebied.
Als die er zijn, worden er maatregelen
genomen om ze te beschermen. Het
hout uit de bossen van Staatsbosbeheer
is FSC gecertificeerd, en komt dus uit
duurzaam beheerd bos”, aldus de
boswachter.

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Afval Broekhuizenvorst
verkeerd opgehaald
Een inwoner van Broekhuizenvorst keek raar op toen hij op maandag
2 juli zag dat zijn gescheiden afval in één vuilniswagen, niet gescheiden
door compartimenten, werd opgehaald. Waar normaal de vuilniswagens
met herkenbare verschillende compartimenten rond rijden, werd nu al
het gesorteerde afval in één wagen opgehaald. Hoe kon dit gebeuren?
Het afval dat gescheiden werd
aangeboden in Broekhuizenvorst werd
in een vuilniswagen van afvalspecialist Sita met slechts één compartiment
opgehaald. Volgens de gemeente, die
nadat zij de melding kregen contact
zochten met de afvalinzamelaar, werd
het keukenafval aan de linkerzijde
van de bergingsbak gegooid en de
zakken met metaal- en drankverpakkingen en de zakken met restafval
aan de rechterzijde. Vervolgens zijn
de zakken voor metaal- en drankverpakkingen en de zakken met restafval
op de hoek van de straat weer naar
buiten gegooid en overgeladen op
een combi-auto, die even verderop
reed. Daarna werd het keukenafval
pas geperst.
De reden die Sita hiervoor aan de
gemeente gaf was dat de mannen die
op dat moment dienst hadden, elkaar
wilden helpen. Op de combi-auto zat
een nieuwe chauffeur die nog niet
bekend was met de route. Op deze
manier zou de combi-auto, met de
nieuwe chauffeur, niet meer door de

straat heen hoeven te rijden en werd
er tijd ingehaald.
De gemeente geeft aan dat Sita
in de vakantieperiode vaker met
nieuwe krachten werkt. Deze moeten
dan ingewerkt worden, maar komen
omdat ze de route nog niet goed
kennen, soms achter op schema. Deze
nieuwe krachten worden dan geholpen door hun collega’s, die niet rijden
in de combi-auto’s.
De woordvoerster van Sita geeft
aan dat afval ophalen een zorgplicht
van de gemeente is. “Wij weten daar
niets van. Daar hebben wij niets mee
van doen. Wij halen het afval altijd
gescheiden op met combi-auto’s”,
aldus een woordvoerster van Sita. Ze
laat weten dat deze fout eenmalig is
voorgekomen. Omdat de gemeente
niet extra wil betalen om het afval bij
de verwerkingsbedrijven te scheiden,
wordt het afval halverwege de route
weer overgeladen. Een woordvoerder
van de gemeente laat weten dat het
afval absoluut nog steeds gescheiden
wordt.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Minileeuw gespot
De leeuw van Oranje heeft na het Europees Kampioenschap van 2012
bij veel mensen een behoorlijke kater achtergelaten. Niet alleen de
voetballiefhebbers zijn teleurgesteld, ook ondernemers die massaal
oranjeprullaria hebben ingekocht, blijven met de gebakken peren
zitten. Opmerkelijke uitzondering op dit verhaal is deze gekooide Mini,
die in Horst bij een autobedrijf staat. De vraag is of hij te koop is. Zo
ja, dan zal de verkoper van dit gewilde autootje er waarschijnlijk de
‘klauwen’ niet vol aan hebben.

Vervolg voorpagina

Iris is halverwege
“Natuurlijk rust ik wel op tijd.” Iris
loopt de tocht zonder verdere medische begeleiding. Voorafgaand aan
haar ‘Dam tot Dam’-loop heeft een
arts haar onderzocht en goedkeuring
gegeven voor de wandeling. Iedere
etappe beslaat tussen de 10 en 15
kilometer.

Cadeautje van
Giel Beelen
Op woensdag 3 juli is Iris in Leiden
aangekomen. Zij is dan halverwege en
houdt een rustdag. Vervolgens gaat
de tocht verder via de bollenstreek
en op zaterdag 7 juli arriveert Iris
op de Dam in Amsterdam. “Ik krijg

heel veel steunbetuigingen via sms
en Facebook. Ik vind het keileuk dat
zoveel mensen meeleven.” Inmiddels
heeft de actie ook landelijke bekendheid gekregen. Via Facebook laat Iris
weten een pakketje van de bekende
3FM dj Giel Beelen te hebben ontvangen. “Mijn moeder weet dat ik iedere
dag met Giel opsta. Ze had naar de
redactie van zijn ochtendprogramma
gebeld en verteld van mijn actie. En
ineens was daar het pakketje”, vertelt
een verraste Iris.
Met haar actie hoopte Iris een
streefbedrag van 1.000 euro op te
halen. Inmiddels is de teller dit bedrag
ruimschoots gepasseerd en er kan nog
steeds gedoneerd worden.

Relaxen in een
prachtige loungeset
Gezellig potje
midgetgolfen
Uitgebreide en
verzorgende
gezichtsbehandeling

e899,-

e449,e4,-

e2,e45,-

e22,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Politie waardeert
burgerondersteuning
Wilco Swinkels uit Hegelsom is afgelopen woensdag door de politie Horst in het zonnetje gezet. In het bijzijn van
burgemeester Kees van Rooij ontving Swinkels een dagje uit voor het hele gezin. Hij kreeg dit cadeau voor zijn hulp
aan de politie tijdens de zoektocht naar een man, die een agente met een mes bedreigd had.

Vakantie
met croissantjes
natuurlijk

Horst • GrUBBENVorst

Vorige week bedreigde een man
in Hegelsom een agente met een
vleesmes. Hij stak op haar in, maar
zij raakte niet gewond. Vervolgens
vluchtte de man en zetten de agenten
de achtervolging in. “Ik zag opeens
een man met een groot mes voorbij
rennen en dacht: dit is niet goed”, vertelt Wilco Swinkels, een buurtbewoner
van de verdachte. “Daarna zag ik twee
agenten rennen en had al snel in de
gaten dat zij de man niet bij konden
houden. Ik heb toen een agent aangeboden bij mij in de auto te stappen,
zodat we achter de voortvluchtige aan
konden gaan. De andere agent heeft

toen om versterking gevraagd.” Nadat
korte tijd later de versterking was
gearriveerd begon de zoektocht in het
buitengebied van Hegelsom, waarbij
de voortvluchtige man uiteindelijk
werd opgepakt.

Op dat moment
dacht ik even niet na
“Het ging allemaal heel snel.
Op dat moment dacht ik even niet
na, maar ondernam gelijk actie”,
aldus Swinkels. Deze actie wisten de
betrokken agenten zeer te waarderen
en daarom besloten ze Swinkels en

zijn gezin te belonen. Uit handen van
de agente, die bij het steekincident
betrokken was, ontving Wilco Swinkels
een dagkaart voor een attractiepark
voor het hele gezin. John Stultiëns van
de politie Horst: “Het was een voor
ons ongekend extreme situatie. Zodra
we de melding kregen dat een collega
betrokken was bij een geweldsincident
hebben we alles laten vallen en zijn
we naar Hegelsom gereden om de
verdachte zo snel mogelijk op te kunnen pakken. En dat een burger daarbij
zo adequaat heeft opgetreden kunnen
wij heel erg waarderen.”

Granaat gevonden in Grubbenvorst
Dinsdagmiddag 3 juli werd er een granaat gevonden in Grubbenvorst. De granaat is omstreeks 17.15 uur
opgehaald door de explosieven opruimingsdienst (EOD).
De granaat werd gevonden op
de kruising van de Burgemeester
van Kempenstraat en de Pastoor
Tijssenstraat in Grubbenvorst.
Medewerkers van het bedrijf dat glasvezel aanlegt, waren bezig met graafwerkzaamheden toen ze de granaat
ontdekten. Volgens de politie zou het
gaan om een mortiergranaat.

De politie kreeg dinsdagmiddag om
12.15 uur een melding binnen over de
gevonden granaat en ging meteen op
de melding af. De plaats waar de graafwerkzaamheden plaatsvonden werd
meteen afgezet door de politie.
Een woordvoerder van de politie
laat weten dat er op dat moment
gevaar was voor de omwonenden.

Cadeaumaand t/m 14 juli

ToT € 100.St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

korTing
op een bril

(vraag naar de voorwaarden)

Daarom bleven ze bij de granaat staan,
om de veiligheid te waarborgen tot
de explosieven opruimingsdienst ter
plaatse was. Deze kwam rond 17.15
uur. De granaat is uiteindelijk door de
explosieven opruimingsdienst meegenomen en in Broekhuizenvorst in een
zandberg op de zandopslag ingegraven
en tot ontploffing gebracht.

DE TWOPETJES Heftruck in beek

nr. 36

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Zonne-energie bespaart geld
Voorbeeld: 5m2, opbrengst 690 Kwh,
verbruik 3500 Kwh.
€ 1.395,00
761,25
€
633,75
€
€ 2.277,00

Aankoop prijs
Subsidie*
Totaalkosten
Rendement in 15 jaar

Besparing

€ 1.643,25

* Onder voorbehoud

JACOBS

0478-531795

dakbedekkingen

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

deze week do vr za
Bij aankoop van een bananen speciaal vlaai

5 tarwebollen GRATIS
Frikandelsnack

4+1
GRATIS

volgende week ma di wo
Bij aankoop van een abrikozen korstvlaai
Brood- en Banketbakkerij

5 witte puntjes GRATIS

Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Donuts

4+1
GRATIS

Basisschool Megelsheim
deelt cheque uit
Dit schooljaar hebben de kinderen van basisschool Megelsheim uit Meerlo zich ingezet voor de strijd tegen de
ziekte van Duchenne. Afgelopen vrijdag konden ze de opbrengsten van hun inspanningen presenteren.
Begin mei bracht juffrouw Martine
een bezoekje aan de kleutergroepen.
Ze legde de kinderen uit wat de ziekte
van Duchenne is. Ook vertelde ze over
Roy Leenders, die zelf de ziekte van
Duchenne heeft, en wat ze kunnen
doen om te helpen. De kinderen konden deelnemen aan een sponsorloop
en zoveel mogelijk sponsors verzamelen. Groep 1 en 2 waren erg enthousiast en hadden al mooie tekeningen
gemaakt voor Roy, die ze ook aan hem
hebben overhandigd.
In de groepen 3 tot en met 8 werd
voorlichting gegeven door Roy zelf,
door Marcel van der Vorst die fietst
als Duchenne Hero en door juffrouw
Martine. De kinderen waren erg onder
de indruk, zeker van Roy. Roy zit in het
dagelijks leven in een elektrische rolstoel en zijn spierkracht wordt steeds
minder. Toch wilde hij juist duidelijk
maken wat hij ondanks zijn ziekte
nog wel kan. Hierbij maakt hij volop
gebruik van zijn elektrische robotarm,
wat voor de kinderen erg indrukwekkend was.
Op donderdag 31 mei vond de
sportdag bij sportpark Bergsbos in
Meerlo plaats. De kinderen hebben
hun best gedaan en flink wat rondes
gerend. Op vrijdag 29 juni, op de laatste schooldag voor de zomervakantie,

werd het bedrag dat de kinderen bij
elkaar hadden gerend bekendgemaakt.
De leerlingen konden een cheque van

maar liefst 3.243,86 euro aan Roy
Leenders overhandigen.

Melderse Examenfuif
GRANDIOZE UITVERKOOP en Preipop
Aantrekkelijke

ACTIES

Voor de eindexamenkandidaten en alle andere feestbeesten is de Melderse Examenfuif dit jaar op vrijdag 13
juli. Het feest wordt dit jaar gecombineerd met Preipop op zaterdag 14 juli.

op de gehele dames-,
heren-, lingerie- en
nachtafdeling
Op de schoenenafdeling geven we
kortingen tot 30%
ijs • Koopjes vanaf

lve pr
Damesjassen nu ha

10 euro

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

077-467 24 13 • www.veldpaustuinen.nl

KPJ Melderslo organiseert het
examenfeest voor de negende keer. De
band Liveline zal voor de laatste keer
optreden en ook Nachtburgemeesters
zal zorgen dat het dak eraf gaat. De
Melderse Examenfuif haalt ieder jaar
geld op voor een goed doel, dit jaar is
dat Artsen Zonder Grenzen.
Een kleine dertig eindexamenkandidaten uit Melderslo werken met de
KPJ mee aan het feest. KPJ Melderslo
ontvangt dit weekend ook jongerenvereniging JOEK uit Ens. Na de uitwisseling

in Ens afgelopen oktober is het nu de
beurt aan JOEK om in Melderslo een
feestje te vieren.
Zaterdag 14 juli zal de eerste editie
van Preipop plaatsvinden. Het minifestival wordt gehouden in dezelfde
tent als de Melderse Examenfuif en zal
eens in de twee jaar georganiseerd
worden door de KPJ ter vervanging
van het dorpsfeest. Singer-songwriter
Christopher Green zal de avond openen.
Daarna is het de beurt aan een nieuwe
punkcoverband uit Horst aan de Maas:

Once Again. Rockcoverband Otherwise
sluit de avond af. Tussendoor zal dj-duo
Der Mini und Herr Schinke het publiek
vermaken. Entree is gratis.
Volgend jaar bestaat de Melderse
Examenfuif tien jaar en dan zal KPJ
Melderslo het hele weekend festiviteiten organiseren. Tot nu toe staat een
examenfuif, een festivaldag Preipop en
een zeskamp, zoals die ook bij eerdere
KPJ-feesten werd georganiseerd, op het
programma.
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De leerlingen uit Horst aan de
Maas die in het tweede tijdvak
geslaagd zijn op het Dendron College
in Horst zijn:
Gymnasium
Rosil Hesen, Horst; Michelle van der
Pas, Melderslo.
Atheneum
Inge Jacobs, Sevenum; Ilona Kleuskens,
Horst; Nicky Willemsen, Horst.
Havo
Lilian Buijssen, Hegelsom; Guy Heldens,
Broekhuizen; Yvonne Kristal, Melderslo;
Stef Minten, Sevenum; Fardin
Omarkheel, Hegelsom.
Vmbo theoretische leerweg
Imke te Baerts, Lottum; Tom Bovee,
Hegelsom; Luc Janssen, Broekhuizen;
Floor Kleuskens, America; Nilab
Meidanwal, America; Loes Stammen,
Lottum.
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Afdeling bouwtechniek
Stan Verhaegh, Sevenum.
Afdeling Elektrotechniek
Bas Geurts, Horst; Oscar Wiedemeijer,
Horst.
Afdeling Zorg en Welzijn
Jordi Coenders, Horst; Isa van den
Munckhof, Horst; Johan Vullings,
Lottum.
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Afdeling bouwtechniek
Dennis Wijnen, Grubbenvorst.
Afdeling Zorg en Welzijn:
Lynn Koolhof, Meerlo; Teun van Rens,
Horst.
De leerlingen uit Horst aan de
Maas die in het tweede tijdvak
geslaagd zijn aan het Citaverde
College in Horst zijn:

Vmbo
Beroepsgerichte leerweg landbouw
Romano Haen.
Kaderberoepsgerichte leerweg
landbouw
Marco Gielen; Rick Winkel.
De leerlingen uit Horst aan de
Maas die geslaagd zijn aan het
Valuas College in Venlo zijn:
Vwo
Jeroen de Greeff, Grubbenvorst;
Merlijne Geurts, America; Judith
Weusten, Horst.
Havo
Laurens Lenssen, Swolgen.
Vmbo
Gemengd/ theoretische leerweg
Rinus van de Ven, Grubbenvorst.
Kaderberoepsgerichte leerweg
Stef Cleuren, Hegelsom; Rewie Maikoe,
Horst; Stef Meulendijks, Grubbenvorst.
Basisberoepsgerichte leerweg
Chrit Bos, Grubbenvorst; David van
Calis, Swolgen; Sven van Enckevort,
Kronenberg; Femke Teeuwen, Horst.
De leerlingen uit Horst aan de
Maas die geslaagd zijn aan het
Blariacum College in Blerick zijn:
Vwo
Nino Schoeber; Berend Titulaer.
Havo
Bob Berkeveld; Yannick Derkx; Manizja
Ghaznavi.
Vmbo
Theoretische leerweg
Ruud Baltussen; Pam Boonen; Michael
Coenders; Wim Goumans; Sjoerd
Heijligers; Renske Heldens; Kevin
Janssen; Tim Janssen; Kevin Michels;
Tristan Nottelman; Lotte van Oijen;

Nancy Seuren; Florence Terhaag; Kevin
van de Ven; Kaiya Verheijen; Mike
Vermeeren.
Gemengde leerweg
Esmée Willemsen.
Kaderberoepsgerichte leerweg
Koen van Berlo; Mike Cleven; Thomas
Cox; Sven Houben; Sjuul Janssen; Sheryl
van Kempen; Stef Rievers; Jordi van
Roij; Rens Wijsman.
Basisberoepsgerichte leerweg
Jeddi Kornson; Lieke Muijsers; Fabian
Thielen.

www.mari.nl

Geslaagden tweede tijdvak
Horst aan de Maas

Is het gras bij uw buren groener?
dan nu snel naar...

Stayerhofweg 2c - Wanssum - T 0478 532747
zwembaden - spa’s - Sauna’s - Infraroodcabines

Kerkstraat 20a , Horst

De leerling uit Horst aan de
Maas die geslaagd is aan De Velddijk
in Tegelen is:
Vmbo theoretische leerweg
Nijs Claessen, Horst.

OPRUIMING

De leerling uit Horst aan de Maas
die geslaagd is aan de Instelling
Voortgezet Onderwijs Deurne,
deelschool Alfrinkcollege is:
Kaderberoepsgerichte Leerweg
Chiel Mennen, Griendtsveen.

badkleding • nachtmode • ondermode

t/m 70% KORTING

De leerlingen uit Horst aan de
Maas die geslaagd zijn aan het
Raayland College in Venray zijn:
Vmbo
Basisberoepsgerichte leerweg
Dwayne Engels, America; Elizabete
Makanda, Meerlo.
Kaderberoepsgerichte leerweg
John Verstraelen, Meerlo; Ginny
Wiedemeijer, Meerlo.
Leerwerktraject
Gülhanim Bolat, Horst.
Praktijkonderwijs
Norbert Kowalski, Horst; Wojchiek
Piotrowski, Horst.

Slagingspercentages havo en vwo lager dan 2011

Wisselende examenresultaten
De middelbare scholen in Horst aan de Maas hebben afgelopen week ook de herkansingen van de examens
afgerond. Hoewel landelijk gevreesd werd voor een sterke stijging in het aantal gezakten vanwege nieuwe
examenregels, lijkt het in Horst aan de Maas mee te vallen.
In Horst aan de Maas bleek het
slagingspercentage redelijk stabiel.
Op het Dendron College in Horst
blijkt het percentage op het vmbo na
de herkansingen zelfs beter dan dat
van vorig jaar. Op het vmbo slaagde
in 2011 98,5% van de leerlingen. Dit
jaar was dat 99,2%.
“Deze score is voor het Dendron
College een van de mooiste scores
van de afgelopen jaren en een reden
voor gepaste trots”, laat de school
weten. Van de 256 leerlingen die
examen deden op het vmbo zijn er
254 geslaagd.
Op havo daalde het slagingsper-

centage licht: van 91,4% in 2011 naar
90,0% nu. Het aantal leerlingen dat
op het vwo geslaagd is, vertoonde ook
een daling: van 92% vorig jaar, naar
85,0% dit jaar.

Fikse daling
geslaagden op
Citaverde College
Op het Citaverde College in Horst
waren van de 107 deelnemers aan de
examens van het vmbo twaalf leerlingen gezakt. Dit betekent dat 88,8%
geslaagd is. Vorig jaar was het percen-

tage nog voor de herkansingen al
97%. De fikse daling lijkt dus op het
Citaverde College wel merkbaar. Op
het mbo zijn 119 van de 134 leerlingen geslaagd, dit is ook 88,8%.
Negen studenten doen in september
pas verlaat examen.
Volgens experts zijn de strengere exameneisen schuld aan de
stijging van het aantal gezakten. In
2012 moet het gemiddelde van alle
centrale examens van de leerlingen
voor het eerst voldoende zijn. Dit
betekent dat alle examens gemiddeld op 5,5 of hoger uit moeten
komen.

50%
korTing*
op de
zomer-

collecTie
*tenzij anders aangegeven

Inbraak slagerij Horst
In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 juni is er ingebroken bij slagerij Joosten aan de Steenstraat in Horst.
De inbraak werd rond 06.50 uur in de ochtend ontdekt. Een deur aan de achterzijde van het pand was geforceerd.
De deur werd opengebroken,
waarna de koelcel, de winkel en het
bovengelegen woonhuis werden doorzocht. Hierbij werd contant geld buitge-

maakt. Er zijn verder geen vernielingen
aan winkel of woonhuis gedaan.
De politie tast nog in het duister
over de mogelijke dader(s). Wie in de

nacht van vrijdag op zaterdag verdachte
personen of dingen heeft gezien, wordt
dan ook verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900 88 44.

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Te koop: massief eiken tafel + 6 eiken
stoelen. L. 190cm br. 80cm. Prijs: notk.
Tel: 06 15 45 89 14.

Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.

Gevraagd: vanaf eind juni/begin
juli rozenocculeerders/sters en
binders/sters. Perceel Lottum
MTS Thielen Lottum
Tel. 06 22 47 45 68 / 077 463 24 87.

Te koop veldboeketten op bestelling,
koffieboeketjes en zonnebloemen
à € 2,- per bos. Fam. Klomp, Nieuwe
Peeldijk 35 America. Tel. 077 464 13 80.

Linders Interieur
Voor al uw voorkomend interieur en
fijn timmerwerk, zoals keukens, kasten,
meubels enz. Nu ook 3D ontwerp en
visualisatie. Stationsstraat 127 5963 AA
Hegelsom. Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Luxe/groot levensloopbestendig
appartement met 2 slaapkamers en
350m2 grond te koop in omgeving
Horst (Hegelsom) 175.000 euro.
Tel.nr: 06 46 73 50 01.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

www.horstverhuur.nl
Voor groenteplanten, winterpreiplan- party – attractie – tentverhuur
ten, aardbeienplanten, klein fruit en 077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
Te koop zoete morellen.
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Ook zelf plukken.
Fietsreparatie
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo.
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
Tel. 06 53 13 01 32.
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Te koop nieuwe aardappelen!
Toën van Barcelona is in Horst
Kellenaers, Bosstraat 63 Hegelsom.
Vrijdag 6 juli café Het Centrum.
Zelfbediening!



Op 12 juli 2012 zijn wij,

Theo Hendriks en Tiny Magotteaux
50 jaar getrouwd.
Dit willen wij samen met onze kinderen, familie en vrienden
vieren op zaterdag 14 juli. U bent van harte welkom
op de receptie van 18.30 uur tot 20.30 uur in café
“‘t Kruuspunt”, Americaanseweg 105, 5964 PA Meterik.
Theo & Tiny
Kogelstraat 50, 5963 AP Hegelsom

Weerbaarheidstraining voor kinderen
van groep 5 t/m 8! Oefenen van
omgaan met pestgedrag, je sterk
voelen en sterk durven doen! Meer
weten? zie www.zelfverzekerdkind.nl
Heeft u last van pijnlijke voeten?
Pedicure Angeli komt bij u thuis de
voeten verzorgen. Tel. 077 398 83 42.
Toën van Barcelona is in Horst
Vrijdag 6 juli café Het Centrum.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven
en meteen de kosten voldoen.

Jij koesterde ons en was een prachtvader.
De laatste jaren koesterden wij jou.

We staan niet altijd stil bij het woord “samen”.
Maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is.

Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn liefde en zorgen gedurende
een lang leven, zijn wij nu verdrietig dat van ons is heengegaan,
mijn lieve man, ôzze pap, schoonvader en opa

Boerengolven met familie, vrienden
of collega’s. Ook voor kinderfeestjes.
Kijk op: www.maria-hoeveamerica.nl
T 077 464 12 16 of 06 55 82 12 76.

echtgenoot van

echtgenoot van
Mia Beerkens-Driessen

Anneke Louwers-Mennen †

* Melderslo, 2 juli 1931
† Melderslo, 4 juli 2012

Ere Orde in de Orde van Oranje-Nassau in zilver
Begiftigd met het ereteken Pro Ecclesia et Pontifice
Onderscheiding Gregorius Vereniging in goud

Melderslo,
Melderslo,
 
Lottum,
 
Dodewaard,
 
Melderslo,
De Lier,
 

* Vlierden, 12 februari 1924
† Deurne, 3 juli 2012

Mia
Harrie en Jolanda
Joyce, Anouk, Sanne
Bea en Marcel
Daan, Koen, Eline
Jack en Monique
Leanne, Emma, Evy
Piërre en Melanie
René en Marjolijn
Thijs, Rens

Helmond:
Horst:
Griendtsveen:

Griendtsveen:
Deurne:

Familie Beerkens
Familie Driessen
Mathijs Claassensstraat 21, 5962 AM Melderslo

Helmond:

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 7 juli om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Oda te Melderslo, waarna we pap
zullen begeleiden naar het kerkhof aldaar.
In de avondwake op vrijdag 6 juli om 19.00 uur in voornoemde
kerk zullen wij hem bijzonder gedenken.
Pap is thuis, waar u vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur persoonlijk
afscheid van hem kunt nemen. In plaats van bloemen,
zou pap een gift waarderen voor de ALS-Stichting.
Hiervoor staan collectebussen bij de condoleance.
Graag willen wij iedereen bedanken die betrokken was rondom de zorg voor pap.
Mocht u geen persoonlijke kennisgeving ontvangen, wilt u dan deze aankondiging
als zodanig beschouwen.

Joke & Jan Coolen-Louwers
Amy en York, Maël
Mia & Wiel Versleijen-Louwers
Marjos en Irma, Maura, Romy, Flore
Susanne en Laurens, Tijn, Faye
Tiny Louwers & Bert van der Poel †
Piet van der Putten
Danny en Barbara, Daan, Lars
Eric en Geertje, Ties, Willem
Ansje Louwers †
Rian Louwers & Loes Rijnaard
Thijs en Noreen
Sanne en Gerrit, ♥
Marij & Peter Fleurkens-Louwers
Jos
Thijs
Correspondentieadres:
Wollegras 18
5754 EP Deurne

De avondwake voor ons pap is op vrijdag 6 juli om 19.00 uur in
de St. Barbarakerk te Griendtsveen. Aansluitend kunt u persoonlijk
afscheid nemen van ons pap in uitvaartcentrum
De Groof, Derpsestraat 1d, 5751 KA te Deurne.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 7 juli
om 11.00 uur in bovengenoemde kerk waarna we hem te ruste
leggen bij ons mam op het parochiekerkhof aldaar.
Voor aanvang van beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

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

Rob Thielen en
Loes Peeters
om 14.00 uur trouwen in het
gemeentehuis van Horst.
Graag nodigen wij je uit op onze
receptie op zaterdag 14 juli van
18.30 tot 20.00 uur in Boscafé
het Maasdal, Tienrayseweg 10b
5961 NL Horst.
Meterikseweg 40
5961 CW Horst
Verloren donderdag 21 juni autosleutel tussen Schoolstraat en Vinkenstraat.
Tel. 06 22 76 91 99.
Huurwoning gezocht in Horst.
Voorkeur minimaal 2 slaapkamers.
Op korte termijn te aanvaarden.
Telefoonnummer: 06 43 78 30 32.
Verloren bril op sterkte. Montuur zwart,
binnenkant wit. Verloren op 28 juni bij
Dendron sporthal of Wittebrugweg/
fietspad langs A73. Tel. 077 398 71 32.

We zijn er naar toe gegroeid.
Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk.
Op 88-jarige leeftijd is overleden ons pap, schoonvader en opa

Martinus (Tinus) Louwers

Jan Beerkens

Op donderdag 12 juli 2012
gaan wij

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

www.theoarts.com

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Getuigen gezocht. Wie heeft gezien dat
er bij ons in de tuin iemand met een
snoeischaar een struik heeft gesnoeid?
Dit is al de derde keer en altijd tijdens
onze vakantie. Er is aangifte gedaan bij
de politie. J. Bos Venrayseweg 27 Horst.
Toën van Barcelona is in Horst
Vrijdag 6 juli café Het Centrum.
Het boek “Horst Ondergronds”,
auteur G.M.H. Lenssen uit Horst is
verkrijgbaar door overmaking van
25 euro op bankrek. 12.36. 45.859.
Te koop div. soorten groente, o.a.
rabarber, snijbonen, knolselderij en prei.
Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Goedkoop Dvd’s mee op vakantie
Wij ruimen nu ex-verhuur Dvd’s op:
5 stuks voor € 12,50 of 10 stuks voor
€ 20. OP=OP! Wij hebben ook voordelige
huurpakketten voor langere perioden.
Ster Videotheek Horst, Venloseweg 2,
Horst. 077 398 78 55.

Wie heeft er een gouden armbandje
verloren op zaterdag 23 juni bij
Fruitbedrijf Jenniskens Meterik?
Tel. 077 398 43 08.
Gevraagd: preipoters vanaf 13 jr
voor ma-mi 9-7 en di 10-7. Mts
Verhaeg, Kranestr 38 Horst. Svp eerst
bellen: 077 398 65 90.
Met spoed gezocht: huurwoning
in Sevenum, Maasbree of Horst voor
moeder met 2 zoons. Maximale
huurprijs € 600,- per maand.
Telefoonnummer 0478 55 69 00.
Vrijdag 29 juni heb ik mijn zwarte
Adidas schoenen met steunzolen
in sporthal de Berkel laten staan.
Graag reactie op 077 398 27 92.
Toën van Barcelona is in Horst
Vrijdag 6 juli café Het Centrum.
Gevraagd interieurverzorg(s)ter
voor ons huis in America. Werktijden in
overleg, tel: 077 467 37 46 of
06 54 90 51 66.

Kerk Swolgen
bijna klaar

Nieuwe recreatievoorziening
langs Witveldweg
In de driehoek gelegen tussen de Meldersloseweg, de Witveldweg in Horst en de A73 wordt
momenteel gewerkt aan een nieuwe recreatieve voorziening. Op de locatie, waar eerder een doodlopende weg en een aantal bassins lagen, wordt een schapenweide met vijver en picknicktafel gerealiseerd. Volgens Jos Claessens van Gemeente Horst aan de Maas krijgt de plek een beheersbare en
natuurlijke uitstraling door de schapen, die het terrein begrazen. De werkzaamheden worden vóór het
weekeinde afgerond de weide is direct voor het publiek toegankelijk.

Inwoners van Swolgen, genieters van een terrasje, voorbijgangers en
Pieterpadwandelaars: iedereen die door het dorp trok de afgelopen weken
heeft het al kunnen zien, de Heilige Lambertuskerk in Swolgen wordt
gerenoveerd.
De restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde
bedrijven. Deze werkzaamheden
zijn de laatste fase van het tien jaar
durende restauratieplan. Het portaal
van de kerk is opnieuw gestukadoord.
Het leien dak van het traptorentje en
de biechtstoelen zijn vernieuwd en
de bedekking van de klokkenvloer is
vervangen.
De galmgaten bij de kerkklokken worden van gaas voorzien, om te
voorkomen dat vogels hun nesten in de
toren gaan bouwen. Voor het afdekken
van de galmgaten is een grote hoogwerker, die met gemak tot aan de
haan op de spits kan reiken, uit Breda
overgekomen.

nieuws 07

Ook worden nieuwe klimvoorzieningen in de toren en op de daken
aangebracht. In verband met de
werkzaamheden in en aan de toren,
moesten het uurwerk en de luidklokken
soms een tijdje stilgezet worden.
Op verschillende plaatsen, met
name aan de toren en de Mariakapel,
wordt de komende weken nog het
voegwerk vervangen. Om veilig aan de
schoorsteen te werken is er een steiger
vanaf de achterkant over het dak
heen gebouwd. Hierdoor staat er geen
ontsierende constructie op de parkeerplaats voor het gebouw. De organisatie
verwacht dat de restauratiewerkzaamheden nog tot medio juli zullen duren.
(Foto: Marloes Berden)

Omschakeling naar glasvezel

Lokale omroep niet te ontvangen
De eerste woningen in Horst aan de Maas zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk. Ongeacht de provider, zijn
lokale omroepen zoals Omroep Reindonk, Omroep Venlo of Omroep Venray tijdelijk niet te ontvangen.
Een aantal woningen zijn intussen
aangesloten op het netwerk van provider KPN. Omroep Reindonk laat weten
dat KPN de lokale omroep in tegenstelling tot eerdere geruchten wel een
zender biedt, net als de andere twee
providers. “De aansluiting met KPN
is al gereed en men is bezig met de
testfase”, laat Frans Kunnen, secretaris
van de omroep, weten.
Sommige luisteraars en kijkers
werden na aansluiting echter verrast: zij kunnen de lokale omroepen
op dit moment niet meer ontvangen.

Volgens Kunnen zou het probleem via
KPN binnen niet al te lange tijd verholpen moeten zijn. “Met de andere
twee providers waarmee gestart werd,
Lijbrandt en OnsBrabantNet, hebben
we afspraken staan om in september maatregelen te treffen. Overige
nieuwe providers hebben nog niet
laten weten of ze de lokale omroepen
uit willen zenden.”
Reindonk adviseert mensen die
de omroep moeten missen op hun
website te kijken, waar programma’s
teruggekeken of geluisterd kun-

nen worden. Daarnaast adviseert de
omroep gebruik te maken van een
ouderwetse, draagbare radio voor
muziek .

Maandactie juli

15%

korting op screens en
alle buitenzonwering

Ze zijn er weer BLAUWE BESSEN
IDINGEN

ONZE AANBE

eek

voor deze w

Tuinkippetje

Heerlijk gemarineerde kipfilet 100 gram

€ 0,95

Van het “porc plein air”

€ 0,85
Keimagere rund sausijzen 100 gram € 0,75
Steelkoteletten 100 gram

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

Gezond, veelzijdig in gebruik maar
vooral heel erg lekker.

VANAF 9 JULI WEER TE KOOP
OF ZELF PLUKKEN
Geopend van maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 16.30 uur
en op zaterdag van 09.00 - 12.30 uur.
Fam. Geurts, Dorperpeelweg 5, America
tel. 077 - 4642160, www.blauwebessenland.nl

Leo van Helden
Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com

Tel. 077 464 21 60 • www.blauwebessenland.nl

CARPORT SUMMERSALE

Bouw en hout
in goede handen!

VRIJDAG 6 JULI VAN 13.00 – 20.00 UUR (éénmalig naast het pand van Lico Fashion)

vloerreiniging
en

-onderhoud
VERKOOP MET STUNTPRIJSJES VANAF € 7,50
MAAR HAAST U WANT OP = OP
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

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

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

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

Kees en Hielkje de Boer
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker of inwoner van Horst aan de Maas. Deze
week: Kees en Hielkje de Boer uit Akkrum in Friesland. Zij staan met hun camper op camping Californië in
Grubbenvorst.

VAKANTIE
“Wij zijn naar Limburg gekomen
omdat we de Floriade wilden bezichtigen. Het was hartstikke mooi”, vertelt
Hielkje, terwijl ze in hun tuinstoelen in
de zon op de Grubbenvorster camping
zitten. “We zijn tien jaar geleden
ook naar de Floriade geweest en we
wilden dit jaar ook even gaan kijken.
We hebben erg lang op het terrein
rondgelopen, want we waren pas rond
tienen thuis. We vonden het fantastisch.” ”Het weer was jammer genoeg
niet zo goed, waardoor het ook niet zo
druk was, maar we hebben ons goed
vermaakt”, voegt haar man Kees aan
haar verhaal toe.

Langer blijven om
mooie landschap
Het Limburgse landschap en de
natuur van Horst aan de Maas valt,
naast de wereldtuinbouwexpositie
Floriade, ook erg in de smaak bij de
Friezen. “We hebben deze keer maar
een lang weekend om hier in de

regio te blijven. Eigenlijk zouden we
alleen de Floriade bezichtigen, maar
het landschap is zo mooi, dat we een
dagje langer blijven om een stuk te
fietsen in de buurt van Arcen. Het is
ook onze eerste keer dat we hier zijn
met de camper en dan willen we de
omgeving wel verkennen”, vertelt
Kees.

Zeker niet de
laatste keer hier
Het is dan wel de eerste keer dat
ze hier zijn, maar als het aan het stel
ligt, is het zeker niet de laatste keer
dat ze in deze regio op vakantie gaan.
“Onze eerste indruk van Limburg
is positief. De omgeving is mooi
ingekleurd, dat zijn wij niet gewend.
In Friesland zijn wij alleen veel water
gewend.”
”De camping in Grubbenvorst is
ook heel mooi aangelegd en we zouden hier wel een tweede keer terug
willen komen”, besluit Hielkje.

Zonnig voornemen
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Als eenmaal de zon gaat schijnen,
begint het te kriebelen. “Wat gaan we
doen vandaag?”

PLUK, LEER EN GENIET

Spring op de fiets en kom naar
Blue Berrie Hill. Hier is het altijd mooi weer,
smaakt de koffie het lekkerst én hebben we
de heerlijkste, eerlijkste blauwe bessen.
Kom ze zelf plukken, proeven en kopen.

Bij het nuttigen van een kop koffie
met een lekker stuk vlaai een 2e kop
koffie gratis (max. 4 personen)*

gratis
*
*
* actie geldig van 7 tot 14 juli 2012

Rondom het gezellige theehuisje van Blue Berrie Hill
is in de zomermaanden heel veel te beleven. Zo kun
je gewoon lekker een bakkie en een happie doen op
het terras, maar je kunt tijdens de oogstperiode (juli
en augustus) ook zelf komen plukken. De kinderen
krijgen zelfs een echt plukdiploma.
Want volleerd bessenplukker, dat word je niet
zomaar.

PASSIE VOOR HET BESTE
Wat we doen, doen we met passie. En dat proef je.
Echt! Liefdevol telen, plukken en verwerken we de
blauwe bes in sapjes, hapjes en lekkernijen.

Knip sne
de bon u l
it en
kom lan
gs!

Alle producten die we verkopen, worden gemaakt
van de beste bessen uit onze eigen plantage.
Puur, eerlijk en ontzettend gezond.

ZIN IN BLAUWE BESSEN?
Je bent welkom op Blue Berrie Hill.
Genenberg 28 in Broekhuizen
Tel: 077 463 8233

OPENINGSTIJDEN:
mei t/m september: iedere dag open van 10.00 uur
tot 18.00 uur (april en oktober onder voorbehoud
i.v.m. weersomstandigheden)

ki jk ook
even op:
blueber r
iehill.nl
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Tijdens de zomerweken nodigt HALLO iedere week iemand uit om in een column zijn of haar visie op vakantie te geven.

Zomercolumn: René Poels uit Meerlo

De wolven en de
Sint Goarkapel

Een van de mooiste en onbekendste plekjes in Horst aan de Maas is de omgeving van de Sint Goarkapel in
Meerlo. De kapel is in 1612 gebouwd door een van de Heeren van Meerlo en toegewijd aan Sint Goar, een heilige
uit de Rijnstreek.

thema 09

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

Het verhaal gaat dat Sint Goar
aangeroepen kan worden bij kiespijn
en dat de vrouw van de Heer van
Meerlo vaak kiespijn had. Totdat de
kapel er stond! Het ligt op een terp pal
langs de meanderende Molenbeek en
het Boddebroek, tegen de grens met
Wanssum. Je wandelt er vanuit de kern
Meerlo heen via het Pieterpad. Een
paadje langs de Boddebroek dwars
door de weilanden waar koeien grazen.
Terwijl overal konijnen wegrennen
en watervogels verschrikt opvliegen
zie je in de verte in de bossage al de
schimmen van vijf wolven. Een bijzonder kunstwerk van de Rotterdamse
kunstenaar Chris Ripken. De wolven zijn

geplaatst ten tijde van de herindeling
en bewaken symbolisch het gebied. De
kapel hoort bij de parochie van Joannes
de Doper Meerlo.

ger vaak van nabij meegemaakt. Een
bijzondere en sfeervolle gebeurtenis.
De kapel is ook al decor geweest voor
een uitvoering van Klassiek op Locatie
en was in de jaren 70 zelfs het middelpunt van een dorpsrel met landelijke
publiciteit. De toenmalige burgemeester had een antiek kruisbeeld, dat in de
openlucht hing, laten verwijderen om
te herstellen. Maar pastoor en kerkmeesters spraken over pure diefstal en
een dorpsrel was geboren.
Maar dankzij de wakende wolven
blijft Meerlo voortaan verstoken van
een dorpsrel en is het zeer de moeite
waard om deze historische plek te
bezoeken in de zomermaanden.

Middelpunt van
een dorpsrel
Al vele jaren is in Meerlo de traditie dat op of de zondag na 6 juli, de
feestdag van Sint Goar, een processie
vanuit de kerk naar de kapel trekt.
Voorafgegaan door fanfare Eendracht
trekken de parochianen naar deze
bijzondere plek. In de openlucht wordt
een heilige mis opgedragen.
Als misdienaar heb ik dat vroe-

Ton Tijssen (66) uit Horst staat met
zijn fiets in z’n hand op het station te
wachten. Hij reist naar Den Haag om
vanuit daar een natuurrijke route naar
Utrecht te nemen. Hij fietst graag in
gebieden die hij nog niet kent. “Ik ga
nu waarschijnlijk ergens fietsen waar ik
nog nooit ben geweest. Dan zie ik hele
andere natuur dan datgene wat ik hier
in de buurt tegenkom.”
Ton heeft een 60+ voordeelkaart

en kan daarmee een keer in de twee
maanden bijna gratis met de trein rijden. Thuis heeft hij een dvd waar beelden van verschillende fietsknooppunten
in Nederland op staan. “Daar kies ik
gewoon een gebied op uit en dan ga
ik lekker fietsen.” Het is 09.00 uur en
de trein uit Venlo komt stipt op tijd
aan. Ton tilt zijn fiets naar binnen en
zoekt een plaatsje. De trein verdwijnt
langzaam richting Den Haag.

De Schatberg
Toerist in eigen regio!
Wist u dat…

√
√

‘Gezellig!
Een hapje
eten bij
Restaurant
Vitellius’

De Schatberg alle
ingrediënten in huis heeft
voor een perfect dagje uit?
U deze dag kunt afsluiten
met een heerlijk diner op
De Schatberg?

Zomeractie
Tegen inlevering van deze
advertentie krijgt u het 2e
Floriademenu voor de
halve prijs!
Toeristenmenu

Keuze uit:
3 soepen, 3 hoofdgerechten
en een dessert van de chef

www.vitellius.nl

• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

En dat alles voor maar € 20,- per menu!

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Recreatiecentrum de Schatberg • Midden Peelweg 5 • Sevenum • tel. 077 467 77 77 • www.schatberg.nl

Hoebertweg 4a, America • 06-15150505 • john@suncom.nl

Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2012

Kerkstraat 11  Sevenum  077 - 467 43 46

SCOOT SERVICE
NEDERLAND
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Vakantieberoepen

De veerpontschipper
Vakantie. Dat betekent voor de meesten van ons lekker uitrusten van de dagelijkse beslommeringen op het
werk of het blokken op school. Maar niet iedereen doet het rustig aan in de zomermaanden. Voor sommigen is het
juist extra hard werken in de vakantietijd. HALLO bezoekt zes weken lang mensen in Horst aan de Maas, die een
typisch ‘zomers’ vakantieberoep uitoefenen.

VAKANTIE
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!?

Uit de cabine van de veerpont die
heen en weer vaart van Grubbenvorst
naar Velden klinkt klassieke muziek.
Net zo voortkabbelend als het water
van de Maas op deze zonnige morgen.
“Stress? Nee, dat heb ik niet“, lacht
veerpontschipper Jakob Bos. “Ik ben
jarenlang samen met mijn vrouw binnenschipper geweest en heb vooral
op België gevaren. Op een gegeven
moment ben ik daarmee gestopt en
aan wal gaan wonen. Thuis zitten
vind ik echter helemaal niks en nu
zet ik al sinds 1999 met veel plezier
dagelijks mensen met de veerpont
over de Maas. Ik vind het heerlijk om
te werken in de buitenlucht, vooral in
de zomermaanden is dat het leukst.
Overigens lijkt het vooral dit jaar drukker met toeristische fietsers en dat
komt volgens mij door de Floriade.”
Een groep mannen komt de pont op
fietsen. Het zijn oud-prinsen van een
carnavalsvereniging uit Tegelen en ze
zijn bezig met een gezellige fietstocht
richting Boekend. Jakob maakt een
praatje met hen. “Dat doe ik graag:

even ‘ouwehoeren’ met de mensen,
afhankelijk van de drukte natuurlijk.
Soms vertellen ze in een paar minuten
hun hele levensverhaal. Ze kunnen
hun hart dan even bij mij uitstorten.
Ik heb zelfs een klant gehad, die ik
dagelijks met zijn auto de Maas over
zette. Op een dag vertelde hij mij dat
zijn vrouw was overleden, maar hij
bleef desondanks het tarief voor een
auto met twee personen betalen.”

Ik wil dit werk tot
mijn tachtigste doen
Jakob houdt wel van een geintje.
“Laatst parkeerde een echtpaar hun
auto op de kade, waarna ze de pont
op kwamen lopen. Ik vertelde ze dat
ze niet zonder auto over mochten. De
man werd boos, maar de vrouw had
mij in de gaten. Uiteraard konden ze
gewoon mee en toen ze terugkwamen
van hun verblijf aan de overkant zei de
man: ‘Wist je dat ik ook gesolliciteerd
heb naar deze baan? Dat moest van
de reclassering’. Kijk, daar kan ik dan

weer hartelijk om lachen.” Als de pont
de overkant van de Maas heeft bereikt
zegt Jakob: “Je ziet wat een mooie
variatie aan mensen je op de veerpont ontmoet, vooral op zo´n mooie,
zomerse dag als vandaag. De ‘grijze
golf’ is mijn grootste klantenkring,
maar in de vakantie zie je veel jonge
mensen en gezinnen. Niet iedereen is
overigens in een vakantiestemming.
Haha, vooral in de vroege morgen zit
er wel eens een chagrijn tussen, die
de mond niet open wil doen. Maar dan
blijf ik vriendelijk lachen, hoor.”
Hij steekt zijn duim op naar het
‘prinselijk’ gezelschap dat de veerpont verlaat. Op de vraag waar hij
dit jaar met vakantie naartoe gaat
antwoordt hij: “Mijn vrouw en ik gaan
lekker twee maanden op vakantie als
iedereen allang weer terug is”, lacht
hij. Jakob is inmiddels 73 jaar, maar
geniet nog elke dag van zijn werk.
“Als de gezondheid het toelaat, wil
ik dit werk tot mijn tachtigste blijven
doen. Als het zover is, laat ik het wel
even weten.”

Jongeren regelen vakantie
op eigen manier
Duizenden jongeren boeken ieder jaar een vakantie naar een warm land. Dit doen ze bij reisbureaus,
jongerenorganisaties of ze zoeken zelf een leuke vakantie via internet. HALLO vroeg verschillende jongeren uit
de gemeente hoe en waar zij hun vakantie gingen doorbrengen.
Ike Weijs (21) en Manon Joosten
(18) gaan samen met een stel
vrienden naar Kroatië. Ze hebben bij
een jongerenorganisatie een reis naar
Medulin geboekt. “We hebben eerst
met z’n allen overlegd naar welk land
we wilden gaan. Italië hadden we al
gehad en Frankrijk ook al en ga zo
nog maar even door. Toen zijn we bij
de jongerenorganisatie gaan kijken
welke locaties nog vrij waren. We
wilden een niet te dure locatie, maar
wel dicht bij het strand, de winkels
en de kroegen”, vertelt Manon.

Niet iedereen gaat met een jongerenorganisatie op vakantie. Yvonne
Hermans (21) gaat dit jaar in Spanje
op vakantie. “Ik heb zelf een reis naar
Lanzarote geboekt bij een reisbureau.
Ik wil veel gaan doen, want dat kan
daar.”
Ook Bram Janssen (24) regelt het
allemaal zelf. Hij gaat samen met zijn
vriendin naar China. “Het is een prachtig land met veel bezienswaardigheden”, vertelt hij. “Ik wilde eens wat
anders dan Europa. Ik heb de vliegtickets al geboekt en voor de rest zie

ik wel waar we uitkomen. We gaan
gewoon op de bonnefooi”, zegt hij.
Pim Scheres (18) gaat samen
met haar vriend naar Italië. Ze heeft
een reis geboekt naar Rome. “We
gaan een week naar Patrizia Roman
Palace, een modern appartementencomplex in een typisch Italiaanse
wijk net buiten het centrum van
Rome”, vertelt ze enthousiast.
De reden dat ze daar heen gaat is
het lekkere weertje en de bezienswaardigheden. “Er is daar heel veel
te zien.”

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

BUDGETBARBECUE!

4 soorten vlees, 4 soorten saus,
3 soorten salade, aardappelsalade,
huzarensalade, kruidenboter,
stokbrood, borden en bestek

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

10

p.p.
5m0
en
sa
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Ron Bosmans begeleidt de laatste reis

Medeleven in plaats van medelijden
“Gisteren heb ik de complete uitvaart van een 3-jarig jongetje begeleid en vanmorgen stond ik aan het graf
van een vrijgezelle man van 80 een toespraak te houden”, vertelt Ron Bosmans uit Meterik. Ron is zelfstandig
ondernemer en werkt als begeleider van begrafenissen en crematies.

genomen en ben even naar buiten
gelopen, zodat het kind kon bedaren.”
Het werk als begeleider bij uitvaarten
lijkt Ron op het lijf geschreven.

Na een dienst ben
ik helemaal leeg
“Het is intensief en vraagt veel
toewijding en aandacht. Ik heb echter
nog nooit een baan gehad die zoveel
voldoening gaf en waar ik zoveel in
kwijt kon. Mijn ervaring als tekstschrijver komt mij goed van pas, maar ook
mijn inlevingsvermogen komt nu volledig tot zijn recht.

Na een dienst ben ik vaak helemaal leeg. Dan moet ik mijn verhaal
even kwijt bij mijn vrouw. Wat emoties
betreft probeer ik zoveel mogelijk
betrokken te zijn in de dagen voor en
op de dag van de uitvaart. Ik wil met
de nabestaanden meeleven, maar
niet mee lijden.” Inmiddels heeft Ron
63 diensten verzorgd. “Het klinkt wat
vreemd, maar deze baan heeft toekomst. Steeds vaker wordt een beroep
op mij gedaan. En dan is het fijn om
te horen dat mensen naar je vragen,
omdat je eerder de uitvaart van een
kennis of familielid naar wens hebt
begeleid.”

Gemeente op
duurzame tour
Gemeente Horst aan de Maas is afgelopen maand gestart met het
initiatief Duurzaam Horst aan de Maas. Hierbij heeft de gemeente de
hulp ingeroepen van ontzorgbureau KiesGroenLicht.
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Uit zijn verhalen blijkt dat geen
uitvaart hetzelfde is. “De laatste jaren
is de vraag naar uitvaarten met een
persoonlijke tint toegenomen. In plaats
van een traditionele begrafenismis,
kiezen mensen steeds vaker voor een
rechtstreekse crematie. Een dienst die
geheel in het teken van herdenking van
de overledene staat. Met een voormalig
collega had ik het vroeger vaak over
het uitvaartwezen. Uiteindelijk scheidden zich onze wegen en de collega is
begeleider bij een uitvaartonderneming

geworden. Toen een goede bekende
een paar jaar geleden tegen mij sprak
over het begeleiden van uitvaartdiensten, viel alles op zijn plek en wist ik
wat mij te doen stond. Mijn baan als
communicatiemedewerker bij een zorginstelling stopte en ik ben vervolgens
gaan nadenken over de invulling van
mijn nieuwe ‘roeping’.”
Volgens Ron komt er heel wat
bij kijken als je de begeleiding van
een uitvaart goed voor wilt bereiden.
“Allereerst moet je te weten zien te

komen wat voor persoonlijkheid de
overledene is geweest. Je gaat daarvoor
het gesprek aan met de nabestaanden
en dat levert aanknopingspunten voor
een mooie toespraak op. Verder verzorg
je de muziek, eventueel beeldpresentaties en de aankleding tijdens de dienst.
Dat mijn dienstverlening soms verder
gaat dan wat van mij gevraagd wordt,
bleek bij de begrafenis van het jongetje. Zijn zusje van vijf maanden huilde
onophoudelijk aan het eind van de
dienst. Ik heb haar toen in mijn armen

Chablis, Pascal Bouchard

Als geen ander weet Pascal Bouchard druiven, bodem en
verschillende wijngaarden tot een perfecte harmonie te
smeden. Het resultaat is een bijzonder fraaie Chablis 100%
Chardonnay met alle kenmerken
Speciale actieprijs
van een topwijn; mineralig, zuiver
Per
fles
en rijk geschakeerd.

E 10,95

Het initiatief Duurzaam Horst aan
de Maas zorgt ervoor dat bewoners
van de gemeente geadviseerd worden over energiebesparende maatregelen voor hun woning. Het advies
dat gegeven en gepresenteerd wordt
door KiesGroenLicht wordt samengevat in een plan van aanpak.
Er wordt nog naar lokale partijen
gezocht die zich willen aansluiten
bij het initiatief. Hiermee wil het
bureau lokale partijen de kans geven
om mee te werken aan duurzame
maatregelen en zorgen voor meer

onafhankelijkheid en werkgelegenheid in de gemeente. Zij kunnen
werkzaamheden zoals het isoleren
van woningen, plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers en zelfs
warmtepompen, uitvoeren met de
instructies van het adviesbureau.
Inwoners van de gemeente Horst
aan de Maas die geïnteresseerd zijn,
kunnen zich via e-mail naar info@
kiesgroenlicht.nl aanmelden. Voor
meer informatie, tips en ervaringsverhalen, kijk op www.wijsmetenergie.
nl/horst

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95

Warsteiner
24X30CL

E 10,95

Ideale combinatie met vis of als aperitief.

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl
ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

ROLLUIKEN EN ZONWERING
Mooi vakwerk
op maat!

vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Weer-U-Zon biedt diverse mogelijkheden op het gebied van rolluiken
en zonwering. Ze kenmerken zich
door de ingenieuze constructies en
eenvoudige bediening.
Maar kijkt u eerst eens rustig rond
in onze showroom. Al meer dan
25 jaar ervaring!

MWellness

Naturelle body & beauty

Maandaanbieding juli & augustus

Bodyscrub 60 min.

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

E1

zomerse lavendel of exotische kokos
van € 45,- voor € 39,95
www.mwellness.nl - Danielweg 3 Melderslo - tel: 0613826789
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Tegeloutlet Tienray
5-Sterrenspecialist
De website van Tegel & Sanitair Outlet in Tienray mag sinds kort het
kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voeren. Dit logo wordt door
Wonenwonen.nl toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed
advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie.
Dankzij het kwaliteitslogo
5-Sterrenspecialist wordt het de
consument een stuk makkelijker
gemaakt om uit alle websites
kwaliteitswerk te onderscheiden.
Het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist
wordt toegekend door Wonenwonen.
nl, een van de grootste woonportalen van Nederland. Het portaal

heeft per branche een overzicht
gemaakt van de beste vakspecialisten van Nederland. Enkel de door
Wonenwonen.nl geselecteerde
bedrijven mogen het kwaliteitslogo
5-Sterrenspecialist voeren. Een woordvoerder van Tegeloutlet laat weten
erg trots te zijn zich in dit selecte
gezelschap te bevinden.

My Jello’s in halve
finale Smaak van NL
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Verkoop van Afhang II Starters
in de regio
van start
Silly Dreams
Op zaterdag 7 juli start de verkoop van de hoevewoningen in het
nieuwbouwplan De Afhang fase 2 in Horst. Op de bouwlocatie de
Afhangweg en Zandersweg organiseert Zuidgrond B.V. met Intermakelaars,
Connect makelaars en de Woonketting een start verkoopevent van 10.30 tot
12.00 uur.
Tijdens het start verkoopevent
kan men zich laten informeren over
de hoevewoningen in de beekzone
van de Kabroeksebeek. De hoevewoning is geschikt voor alle doelgroepen.
De woningen bieden verschillende
gebruiksmogelijkheden en door middel
van opties kan ingespeeld worden op
persoonlijke woonwensen. De plattegronden zijn ontworpen met Woonkeurkenmerken: er is rekening gehouden
met rolstoelgebruikers. De kavels van
de woningen variëren van 184 tot 261

vierkante meter.
Voor De Afhang heeft de gemeente
Horst aan de Maas het maximaal
zekerheidspakket ontwikkeld. Dit pakket omvat een aantal aantrekkelijke
maatregelingen om mensen te stimuleren hun woning snel te realiseren. Zo
bieden zij bijvoorbeeld een garantieregeling voor mensen met een eigen
woning en de woonketting, waarin
kopers en verkopers met belangstelling voor elkaars woningen bij elkaar
gebracht worden.

My Jello’s van Westburg uit Grubbenvorst is doorgestoten tot
de halve finale van de landelijke wedstrijd De smaak van NL.
Syntens Innovatiecentrum organiseert voor de vijfde keer deze
landelijke competitie voor producenten van smaakvolle voedingsproducten.
Bas van Leeuwen van Westburg
uit Grubbenvorst staat met zijn
Jello’s in de halve finale. Negen van
de 24 halve finalisten zullen doordringen tot de finale in november.
My Jello’s zijn gele cherrytomaatjes
die in de markt gezet worden als
snack. De tomaatjes zijn extra zoet,
lang houdbaar en gezond en worden
verkocht in een hippe meeneemverpakking.
Vorig jaar won het oranje
paprika-ijs van Annette Hermans
van Kwekerij Hermans-Walter uit
Sevenum en meester-ijsbereider
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Theo Clevers uit Grubbenvorst.
Annette krijgt nog vaak positieve
reacties: “We werden na de uitreiking letterlijk overdonderd door
alle media-aandacht. Door deze
prijs komen we op plaatsen waar
we eerst niet kwamen. Door alle
aandacht rolt het balletje vanzelf en
komen mensen naar ons.”
Syntens Innovatiecentrum richt
zich op het versterken van innovatie
in het midden- en kleinbedrijf door
ondernemers bewust te maken van
de mogelijkheden om te innoveren
en ze concreet te helpen.

Nieuwe eigenaar Terlago
Bar restaurant Terlago in Horst krijgt na 23 jaar een nieuwe eigenaresse. Eric Derix draagt het stokje over aan Yvonne Reijnders. Reijnders
was hiervoor werkneemster bij het Horster restaurant.
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

over te nemen. Een lang gekoesterde
wens om een eigen zaak te starten
kwam uit”, aldus Reijnders. Het interieur van het restaurant heeft inmiddels
een metamorfose ondergaan.

Silly Dreams
Sylvia Gijsen
Kuilveld 13
Grubbenvorst
06 57 56 67 33
info@sillydreams.nl
www.sillydreams.nl
pedicure en manicure
1 juni 2012

Activiteiten
Silly Dreams is een manicureen pedicuresalon in Grubbenvorst. Bij Silly Dreams kan men
terecht voor vakkundige manicure- en pedicurebehandelingen,
voor heerlijke cosmetische
behandelingen en voor een
professioneel advies. De behandelingen worden gegeven in een
apart luxe tuinhuis waar een
ontspannen sfeer heerst, zodat
men kan genieten van de rust.
Doelgroep
Iedereen is welkom bij Silly
Dreams. Alle behandelingen zijn
voor zowel vrouwen als mannen.

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

“Mijn grote wens was altijd een
eigen horecabedrijf te beginnen in
de stijl van Terlago. Omdat Eric Derix
andere plannen had, deed zich plotseling de mogelijkheid voor om Terlago

Bedrijf
Eigenaar
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

De etalage van slagerij Van de Pasch in Meerlo is sinds deze
week ingericht rondom het thema Tour de France. In het bijzonder
staat de schijnwerper op lokale held Wout Poels. De slager meldt:
“Dit is een Tour om van te smullen. Iets dat ook de vele supporters
van Wout hopen: dat de Tour de France tot het allerlaatst heerlijk
blijft.”

Onderscheidend vermogen
Silly Dreams is een salon voor
hand- en voetverzorging. Er
worden verschillende behandelingen gegeven voor de handen
en voeten. Zo verzorgen zij
pedicurebehandelingen, cosmetische pedicurebehandelingen,
manicurebehandelingen,
kunstnagels en het lakken van
nagels. De behandelingen zijn
zowel gericht op verzorging als
op ontspanning. Even een
momentje voor jezelf om lekker
te genieten van de behandeling.
Voor de manicure- en pedicurebehandelingen maakt Silly
Dreams gebruik van SpaRitual,
een luxe, veganistisch, ecobewust Spa-lifestylemerk.
SpaRitual heeft modieuze en
eco-bewuste hand-, lichaam- en
voetverzorgingsproducten. De
producten zijn veganistisch, niet
getest op dieren en volledig
biologisch afbreekbaar. Silly
Dreams is ook een nagelsalon
waar het mogelijk is om de
nagels te verstevigen of te
verlengen. Silly Dreams werkt
met het merk Bio Sculpture Gel.
Deze gel beschadigt de natuurlijke nagel niet en de gel wordt
van de nagels afgeweekt. Met
deze gel wordt een verstevigende laag over de natuurlijke
nagel geplaatst zodat de nagel
kan groeien. Om op de hoogte te
blijven van de laatste trends op
manicure- en pedicuregebied
worden er jaarlijks verschillende
trainingen gevolgd. Silly Dreams
is aangesloten bij de landelijke
organisatie van pedicures,
Provoet. Ook is de nationale
pedicurebon inwisselbaar bij
Silly Dreams.

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

Start Magische
Midzomeravonden
Attractiepark Toverland startte woensdag 4 juli met een serie Magische
Midzomeravonden. Zeven woensdagen op rij blijft het park tot 23.00 uur
open. Er is livemuziek, extra entertainment en een betoverende vuurwerkshow ter afsluiting.
De magische jongleur Huub
Cooijmans laat tijdens de zomeravonden zien waarom hij Nederlands
kampioen jongleren werd. In zijn show
Juggling vs. Magic combineert hij het
jongleren met magie. Ook de Toos
Tovershow wordt twee keer per dag
opgevoerd. De nieuwe parkshow De
Toverzolder is op zomeravonden zelfs
vier keer te zien.
Tussen de shows door paradeert
het Toverlandorkest van terras naar
terras en serveert een mix van
mediterrane en Caribische klanken.
Theatrale liederen worden afgewisseld

met romantische intermezzo’s en ook
de parkmuziek van Toverland behoort
tot het repertoire. Om 22.45 uur wordt
rond Troy, de houten achtbaan die
dit jaar zijn eerste lustrum viert, een
zeven minuten durende vuurwerkshow
opgevoerd.
De zeven magische midzomeravonden vinden elke woensdag plaats
van 4 juli tot en met 15 augustus. Het
park is dan geopend van 10.00 tot
23.00 uur. In verband met de vuurwerkshow gaat het Troygebied en de
Booster Bike om 22.30 uur dicht.

Sevewaeg als enige
in Terras Top 100
Horecacentrum de Sevewaeg heeft deze week de 18e plaats gehaald
in de Misset Terras Top 100 van 2012. De Sevewaeg is de enige horecaonderneming in Horst aan de Maas die is opgenomen in de lijst.
“We zijn blij verrast dat de
Sevewaeg is opgenomen in de Terras
Top 100. Het is een positief geluid
dat we horen van een professionele
vakjury. Dat geeft mijn collega’s en
de medewerkers hier ook een goed
gevoel. Het geeft aan dat wij de
juiste keuzes hebben gemaakt bij
het presenteren van ons terras. Het
is leuk om dat niet alleen van gasten
te horen, maar ook van mensen die
er verstand van hebben”, vertelt de
eigenaar Ton Heesen.
De Misset Horeca Terras Top 100
komt tot stand op basis van omzetcijfers, de sfeer op het terras en de
kwaliteit van het bezoek door mystery guests. Er schreven zich in totaal
600 horecaondernemingen in voor de
lijst van 2012.

Om in aanmerking te komen voor
een plaats in de Terras Top 100 moet
een horecaonderneming over een
terras van minimaal dertig stoelen
beschikken, minstens een jaar open
zijn en een minimale terrasomzet van
500 euro per week hebben.
De terrassen worden bezocht
door mystery guests. Deze gasten
hebben onder andere gelet op
service, locatie, assortiment en
hygiëne.
De nadruk werd dit jaar voor
het eerst minder gelegd op locatie
en sfeer en meer op de geboden
kwaliteit van producten en bediening.
De kwaliteit van bestellingen werd
beoordeeld en zelfs de uiterlijke
verzorging van de medewerkers werd
meegenomen tijdens de jurering.
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Winnaars EK poulewedstrijd
Het WK zit erop en dat betekent dat ook de HALLO EK poulewedstrijd is afgesloten. Naast Spanje feliciteren we
dan ook nog meer winnaars: degenen die de poulewedstrijden van HALLO als beste hebben ingevuld.
De eerste prijs gaat naar Franc
Joosten uit Horst. Onder het synoniem
PSV! won hij twee kaarten voor een
wedstrijd van het Nederlands elftal.
De kaartjes worden gesponsord door
HALLO Horst aan de Maas. De tweede
prijs is voor RafaelNadal89. Tom
Maassen uit Sevenum werd opgegeven
door zijn vriendin, en wint daarmee
een voetbaltafelspel, gesponsord door
Intertoys in Horst. De derde prijs gaat
naar Bart Relouw uit Lottum. Hij wint
een barbecuepakket, gesponsord door
Keurslager Ferry Janssen uit Sevenum.
De winnaars zijn inmiddels telefonisch op de hoogte gesteld. Namens
HALLO Horst aan de Maas en onze
sponsors: gefeliciteerd.

La Providence
start Zorg Thuis
La Providence start Zorg Thuis voor de kernen Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Buiten het al bestaande en alom bekende zorgcentrum waar cliënten
verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling krijgen aangeboden, kunt u vanaf nu ook
op verpleging en verzorging rekenen in uw vertrouwde omgeving, waar u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen. Voor iedere situatie kunt u bij onze thuiszorg terecht. “La Providence Thuis”
is altijd bij u in de buurt. Uw manier van leven is voor onze medewerkers het uitgangspunt.
Dit betekent dat we rekening houden met wat u en uw omgeving zelf kunt doen.
U krijgt zorg van een medewerker die werkt vanuit een klein en wijkgericht zorgteam. Dit betekent
dat u zoveel mogelijk door dezelfde medewerker wordt geholpen. Het zorgteam kent uw wijk
of dorp als geen ander. U krijgt een vaste contactpersoon waar u met uw vragen terecht kunt.
Wilt u meer informatie? Bel 077-3030800 of kijk op www.laprovidence.nl

www.laprovidence.nl

wonen | thuis | advies
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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.

Jan Hermans
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

De 65-jarige Jan Hermans uit Hegelsom, die deze week wordt geplukt,
is iemand die niet stil kan zitten. In zijn werkzame leven was Jan onder
meer uitvoerder in de bouw en werkte hij bij Océ in Venlo, waar hij het
technisch beheer van de gebouwen onder zijn hoede had.

Genot om eigen
creatie te zien vliegen
Even later laat Jan zijn vliegtuigen
zien. “Het zijn er zo´n vijftien. Sommige
heb ik als bouwpakket gekocht, maar
de meeste maak ik zelf. Aan de hand
van tekeningen en foto´s creëer ik het
model uit een dichte soort tempex. Dan
plaats ik er een elektro- of verbrandingsmotor in. Het is een genot om
vervolgens jouw eigen creatie te zien
vliegen.” Het wonen in Hegelsom
bevalt Jan prima. “In het begin hadden wij wel intensiever contact met
mensen uit het dorp. Dat is de laatste
jaren een beetje verwaterd en dat vind
ik jammer. Eerst kregen de vrienden
en kennissen kinderen en nu zijn ze
op een leeftijd dat ze met de kleinkinderen in de weer zijn. Wij hebben

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.

Romige
fruitpannenkoeken
Benodigdheden:
· 1 pak eierpannenkoekmix
(400 gr)
· 2 zakjes vanillesuiker
· 50 gr boter of margarine
· 2 appels
· 250 gr aardbeien
· 1 blikje ananasstukjes op eigen
sap (227 gr)
· 1 doosje MonChou zacht en luchtig
(200 gr)
· 50 gr rozijnen

zelf echter nooit kinderen kunnen
krijgen.” Jan en zijn vrouw hebben een
aantal grote reizen gemaakt. “We zijn
in veel landen geweest en de meeste
indruk hebben het drielandenpunt in
Brazilië en de rondreis door Zuid-Afrika
gemaakt. Maar we genieten ook van
het wandelen en fietsen in de eigen
omgeving.”

Ik heb alles wat mijn
hartje begeert
Door zijn drukke activiteiten kijkt
Jan nauwelijks televisie. “Soms kijken
en beluisteren wij een programma
met Duitse schlagermuziek, maar als
het even kan zitten wij buiten in onze
tuin, want dat is veruit onze favoriete
plek.” Als Jan niet met zijn hobby´s
bezig is, gaat hij met zijn vrouw en hun
puppy Kyra wandelen. “We hebben
Kyra net een paar dagen. Onze vorige
hond Boomer is 14,5 jaar geworden en
onlangs overleden. Doordat we altijd
kinderloos zijn geweest, beschouwen
wij de hond dan ook als ons kindje.
Kyra is een Tibetaanse terriër, net als
Boomer dat was. We bewust voor dit
ras gekozen, omdat het zulke trouwe
en aanhankelijke gezelschapshonden
zijn.” Jan omschrijft zichzelf als een
gelukkig mens. “Ik heb alles wat mijn
hartje begeert. De enige wens die
ik heb, is dat ik samen met May oud
mag worden in ons huis”, zegt hij tot
besluit.

KOPLOPER IN KENNIS
In het najaar van 2012 gaan meer dan 100 activiteiten van start:
n Algemene ontwikkeling
n Communicatietechnieken
en assertiviteit
n Gezondheid en beweging
n Informatica
n Kunst, cultuur en geschiedenis

“Sinds 1979 wonen mijn vrouw
May en ik in Hegelsom, nadat wij
tien jaar in Baarlo hebben gewoond”,
vertelt Jan, die in Boekend is geboren.
“Destijds moest je een binding hebben

met het dorp om een vestigingsvergunning te krijgen. Uit documenten bleek
toen dat de geboorteaangifte van mijn
vrouw in Hegelsom was gedaan, terwijl
zij in werkelijkheid in Meterik is gebo-

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

n Cursussen voor bedrijf en beroep
n Cursussen voor (aanstaande)
moeders: yoga, gym, babymassage
n Hobby, creativiteit, doe het zelf
n Talen

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

BONUS
PUZZEL
geldig op vrijdag 6 juli en zaterdag 7 juli

Bereiding:
· Mix de pannenkoekmix, de
vanillesuiker en 7 dl water tot een
glad beslag;
· verhit in een koekenpan een
klontje boter en bak de pannenkoeken;
· schil ondertussen de appels,
verwijder het klokhuis en snijd de
appel in stukjes;
· was de aardbeien, verwijder de
kroontjes en snijd deze in plakjes;
· laat de ananasstukjes uitlekken en
vang 3 eetlepels sap op;
· snijd de MonChou in blokjes;
· meng het fruit, de MonChou, het
ananassap en de rozijnen;
· serveer de pannenkoeken met het
fruitmengsel.

ren. Daardoor konden we een kavel
kopen en daar hebben wij dit huis op
gebouwd.” De fraaie tuin van Jan en
May sluit perfect aan bij het schitterende huis aan de rand van Hegelsom.
“Vooral nu ik met pensioen ben, kan
ik meer tijd steken in het onderhoud
van de tuin. Maar mijn grootste hobby
is toch wel modelvliegen. Ik ben sinds
1975 lid van modelvliegvereniging
Apollo ‘68 in Horst. Daar kun je mij
zo´n drie dagen per week vinden. Het
mooiste vind ik het zelf bouwen van
vliegtuigen en die kennis wil ik graag
overdragen aan de jongere clubleden.”

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.

5

Lekker met suiker of stroop.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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Alle Knorr Wereldgerechten
per pak € 2,12

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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15 VRAGEN aan Sophie Linder

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

Sophie Linder
14 jaar
Broekhuizenvorst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Het eerste wat ik me als kind kan
herinneren, is dat ik samen met mijn
vriendin Vera een heel stuk van mijn
zusjes haar afgeknipt heb op haar
vierde verjaardag. Van haar mocht het
en wij waren zeer goed op te hoogte
van de laatste modetrends op kappersgebied, vonden we zelf. Wij waren er
dan ook heel trots op. Mam was daar
natuurlijk minder blij mee.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Toen mijn zusje en ik samen op de
achterbank van de auto zaten, op
weg naar een verjaardag, duwde ik
een diamantje in mijn zusjes neus. Ze
begon hard te huilen en het begon te
bloeden.
Pap en mam vroegen me of ik het
gedaan had, maar ik ontkende het
en zei dat ze het zelf gedaan had. Ze
wisten natuurlijk allang dat ik het wel
gedaan had.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag een superkracht willen
hebben waarmee ik het weer kan
beïnvloeden. In Nederland zou het dan
altijd mooi weer zijn, in plaats van zo’n
zeikweer.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Zon, zee, strand, een groot beachvolleybalveld, knappe jongens en harde
muziek.
Waarop ben je het meest trots?
Ik ben het meest trots op mijn familie
en vrienden. Ze zijn er altijd voor me
als ik ergens mee zit. Samen hebben
we het altijd heel erg gezellig.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind de tekst van It’s a beautiful day
van U2 heel erg mooi. Het herinnert
me aan mijn helaas in 2002 overleden
neef Hans. Voor hem was elke dag
een mooie dag. Ik luister het niet heel
vaak, maar als ik het hoor dan denk ik
er meteen aan.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik zou met mijn vrienden een potje
gaan voetballen, daarna lekker wat

Wij zoeken een nancieel administratief
medewerker met lef!

www.hendrikslottum.nl

pilsjes drinken in de kantine en over
meiden praten. Ik zou wel eens willen
weten hoe ze over ons denken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Dat is absoluut Diddl. Ik had alles van
Diddl. Op de blokken daarvan mocht je
niet eens schrijven, je moest ze namelijk nog ruilen en daarvoor moesten ze
nieuw blijven. Wat had je er dan aan,
denk ik nu. Op school was het echt
een rage. We gingen zelfs naar Diddlhuizen. In Arcen lag zo’n huis. Het
was een groot huis met een complete
Diddl-inrichting: knuffels van 1,5 meter
groot, bedden, lampen, etuis, gordijnen, noem maar op.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou wel graag op de Nederlandse
Antillen geboren willen zijn. Je hebt
daar een beetje een Nederlandse
cultuur. Ze praten er natuurlijk ook
gewoon Nederlands, erg handig. De
mensen zijn er relaxed, je hebt er een
tropisch klimaat en een lekker strandje.
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?

Ik heb niet echt een spontane actie
eigenlijk, toch zeggen mensen dat ik
zelf best spontaan ben. Het enige wat
ik me kan herinneren is toen we een
keer met familie bij een restaurant
waren. Mijn oma van 86 viel en lag
voor me op de grond. Er was niemand
in de buurt dus ik heb haar in mijn
eentje overeind geholpen. Best knap
vond ik zelf!
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Die ene keer dat we eten bestellen,
is het bij de Chinees in Grubbenvorst.
Die is het lekkerst zeggen mijn ouders,
maar daar ben ik zelf niet zo’n fan van.
Ik hou meer van pizza’s en pastagerechten met zalm.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik hoef eigenlijk geen angsten te
overwinnen. Ik heb weinig dingen
waar ik bang voor ben. Ik heb geen
hoogtevrees, geen watervrees, ben
niet bang in het donker, eigenlijk ben
ik nergens echt bang voor. Wel zou ik
het heel erg vinden om iemand van
mijn vrienden of familie te verliezen en
daar ben ik soms wel een beetje bang
voor, maar die angst is natuurlijk niet
te overwinnen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst uitslapen, daarna lekker ontbijten en de trein pakken om naar
Amsterdam te gaan shoppen met mijn
vrienden. Dan samen uiteten en ons
klaarmaken om uit te gaan. Uitgaan
met vriendinnen vind ik heel leuk.
Ik ga het liefst naar kermissen in de
buurt, het slotconcert van Rowwen
Hèze, naar sozen, keten en festivals in
Horst en Sevenum.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou niet snel een tatoeage nemen.
Je krijgt er alleen maar spijt van en je
krijgt het er moeilijk weer vanaf. Als je
tachtig bent heb je zo’n verschrompelde
tatoeage, dat hangt dan allemaal. Mijn
neef heeft er deze week een genomen
en hij zei dat het nogal pijn deed.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Wat ik later voor beroep ga doen, met
wie ik ga trouwen en hoeveel kinderen
ik krijg. Ik hoop dat ik verloskundige
word of iets in de sport ga doen.
Verder hoop ik op een knappe jongen
waarmee ik ga trouwen en op twee of
drie kinderen.

Mies
Column
Strategisch
gezien
Minibedrijfjes, ik heb er
tijdens mijn kinderjaren geloof ik
wel een stuk of vijftig beheerd.
Met mijn vriendinnetjes startten
we iedere woensdagmiddag wel
een nieuw soort business: van
een echte damesclub tot een
huthotel of ons eigen horecabedrijfje. Een slimme rakker in
het park wakkerde afgelopen
week mijn ondernemersgevoelens van vroeger weer flink aan.
Vorige week steeg het kwik
welgeteld één dag tot boven de 25
graden, en dan te bedenken dat we
ons in begin juli bevinden... ja hoor.
Anyway, van die ene dag maakte ik
natuurlijk gretig gebruik en plande
een dagje parkhangen in. Niet
geheel onverwacht was ik niet de
enige die tot die geweldige idee
kwam. Het was overvol maar
daarmee hartstikke gezellig:
picknickkleedjes, voetballende
jongens, zonnende meisjes en
kraampjes voor ijs, hotdogs en
drinken. Gouden business natuurlijk
voor die kraampjes op zulke dagen.
Niet alleen voor deze kraampjes
betekenen zomerdagen in het park
een gouden handeltje, dat bleek.
Duidelijk niet afkomstig uit de
horeca-industrie deze meneer, maar
wel erg gastvrij en ondernemend
ingesteld. Uitdagend op het bankje
net voor het kraampje dat wél
netjes een vergunning had,
gebeurde het: een slimme man
beheerde volgens zijn eigen regels
zijn eigen onderneming. Met een
muziekje en vrienden om hem heen
zat hij er relaxed bij. Opvallend was
dat iedere keer een andere ’vriend’
naast hem kwam zitten. Erg bekend
en geliefd hier, dacht ik in het begin
naïef. Ondertussen stroomde het
geld onopgemerkt en zonder veel
moeite binnen. Eindelijk had ik het
door. Uit zijn tas toverde hij bij
iedere ’vriend’ een blikje Cola, bier
of Fanta. In ruil daarvoor kreeg hij
keer op keer wat muntgeld
toegestopt. Om niet te veel op te
vallen, het is en blijft immers
gewoon een illegale zaak, moest
iedereen die een blikje bij hem
kwam scoren even naast hem
komen zitten. Dat was zijn strategie
vertelde hij me. Slim hoor, zo’n
goede business zonder alle
rompslomp van een vergunning en
daarmee ook nog de hele dag
sociaal bezig zijn. Ik zie mezelf als
kleine meid nog zitten achter een
tafeltje vol plastic bekertjes gevuld
met goedkope ranja. Geen wonder
dat dit niet liep. Nee, ik pakte het
volledig verkeerd aan. Mysterieus
en een beetje uitdagend was de
juiste strategie, daar was deze
business-man zeker van. Goh, dat ik
daar niet eerder aan gedacht heb...
Mies

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
5 juli 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Samenwerking brengt
glasvezel voor ’onrendabele’
aansluitingen dichterbij
Momenteel worden elke week ca. 300 huizen in Horst aan de Maas aangesloten op het
nieuwe glasvezelnet. Uiteindelijk wordt 93% van alle huishoudens gratis aangesloten.
De overige 7% kunnen ook op het glasvezelnet aansluiten, maar om de kosten in de hand
te houden moet men gaan samenwerken. Des te groter het cluster, des te goedkoper de
aansluiting voor deze ‘onrendabele’ aansluitingen wordt.
Aansluitgebieden
Eind 2011 is op diverse plaatsen in de gemeente Horst aan de Maas gestart met de
aanleg van glasvezel. Het glasvezelnet wordt
aangelegd door Reggefiber en biedt vele mogelijkheden op het gebied van internet, televisie
en telefonie. Reggefiber is een commerciële
partij die erbij gebaat is het maximaal aantal
voor hen rendabele aansluitingen te realiseren.
Op dit moment is het mogelijk om ca. 93% van
alle woningen binnen de gemeente Horst aan
de Maas aan te sluiten op glasvezel. Deze
woningen vallen binnen het zogenaamde
aansluitgebied. Voor de bewoners binnen dit
gebied is de aansluiting kosteloos.
Geen nutsvoorziening
Het resterende gedeelte ligt voornamelijk buiten
de bebouwde kom en daardoor buiten het
rendabele aansluitingsgebied. Glasvezel is wettelijk gezien geen nutsvoorziening. Dit betekent
dat gemeenten een beperkte rol hebben met
betrekking tot de aanleg en de voorziening.
Dergelijke risicodragende projecten worden door
het bedrijfsleven gefinancierd en uitgevoerd.
Clusters
Desondanks zet Horst aan de Maas zich in om
zoveel mogelijk van de resterende 7% aan te

sluiten. Hiervoor is het instemmingsbesluit
verruimd zodat het aantal aan te sluiten
woningen uitgebreid wordt. Dit houdt in dat
de gemeente samen met Reggefiber inventariseert welke onrendabele gebieden zich
als clusters op kunnen pakken. Clusters zijn
samenvoegingen van adressen in zo’n gebied.
Des te meer adressen in een onrendabel
cluster worden aangesloten, des te lager
vallen de kosten per aansluiting uit. Ondanks
de eerste € 1.000,-- die door Reggefiber wordt
gedragen zal er altijd een eigen bijdrage
worden gevraagd. Deze eigen bijdrage kan per
cluster en aansluiting verschillen.

Wethouder Birgit op de Laak bracht een
bezoekje aan de Lindehof in Wanssum om
tijdens een feestelijke bijeenkomst een viertal
vrijwilligers van OOK (ondersteuning ouders en
kinderen) in het zonnetje te zetten vanwege hun
jubileum. OOK is bekender onder de vroegere
werknaam Home Start en is een onderdeel van
de Stichting Synthese.

Evenementen aanmelden
voor kalendergids

Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2013 tot 1 oktober doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

60 jarig huwelijksfeest
Het echtpaar Janssen - Hoeijmakers uit
de Harrie Driessenstraat in Horst vierde
afgelopen zondag hun 60 jarig huwelijksfeest.
Burgemeester Kees van Rooij feliciteerde hen
persoonlijk en reikte namens de gemeente
een bloemetje uit.

Graafwerkzaamheden en aansluitingen
De formele bemoeienissen van de gemeente
bij het glasvezelnet beperken zich tot een rol
als toezichthouder op de uitvoering van de
werkzaamheden. De noodzakelijke graafwerkzaamheden kunnen overlast met zich
mee brengen.

Bekendmakingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans
Sommerdijk van de gemeente Horst aan de
Maas, telefoonnummer 077 – 477 97 77 of bij
de firma Reggefiber via telefoonnummer
040 – 78 78 800.

Zomerreces

Géén vergaderingen
van de raad!
Tot en met dinsdag 14 augustus 2012 zijn er geen openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad. Vanaf
dinsdag 21 augustus 2012 bent u weer van harte welkom in de raadzaal van ons gemeentehuis.
Vergaderkalender
Dinsdag 21 augustus 2012:
Dinsdag 28 augustus 2012:
Woensdag 29 augustus 2012:
Dinsdag 11 september 2012:

Bezoekje Lindehof Wanssum

Themabijeenkomst Decentralisatie Jeugdzorg
Commissie Samenleving
Commissie Ruimte
Raadsvergadering

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Peelheideweg 12
Jacob Poelsweg 8a
Nieuwe Peeldijk 11
Midden Peelweg 8
Zwarte Plakweg 38a
Jacob Poelsweg ongenummerd
Dorperpeelweg 5
Dorperpeelweg 15
Griendtsveen
St. Barbarastraat
Grubbenvorst
Horsterweg 66
Witveldweg 60
Hegelsom
Mevrouwsbosweg 2

Horst
Lindweg 8a
Steenstraat 11
Het Veldje 149
Afhangweg 10
Kronenberg
De Hees 108
Lottum
Centrum Lottum
Meerlo
Dorpbroekstraat 13
Melderslo
Daniëlweg
Swolgensedijk 14

Meterik
Speulhofsbaan 24
Sevenum
Op den Bergen 6
Kleefsedijk 29
Berghemweg 12
Swolgen
Legert 6
Horst aan de Maas
• Vertrokken naar onbekende bestemming
• Gemeenschappelijke Regeling
Maasveren Limburg-Noord
• Verordening toeristenbelasting 2013
• Verordening tot 1e wijziging van de
Legesverordening 2012, incl. tarieventabel
• Brandbeveiligingsverordening 2012

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. 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 boer op in Horst aan de Maas
Gedurende de periode dat de Floriade plaatsvindt kunnen liefhebbers van wandelen, fietsen en lekker eten hun
hart ophalen in Horst aan de Maas. Een aantal regionale agrarische ondernemers zet dan de bedrijfsdeuren open voor
iedereen.

FLORIADEAGENDA
Zaterdag 7 juli

Zondag 8 juli

Gemengde zangvereniging Egelsheim

Zangvereniging Meriko uit Meterik

Wie meer wil weten over bijvoorbeeld het kweken van paprika´s, in
welke producten blauwe bessen worden
verwerkt of over het reilen en zeilen
op een varkenshouderij kan ‘de boer
op’. De aangeboden arrangementen eindigen in een restaurant waar een menu
wordt geserveerd met de producten,
waarmee die dag kennis is gemaakt.
Het is een komen en gaan van fietsers bij de Rozenhof in Lottum op deze
zomerse julidag. De Rozenhof is één van
de ondernemingen die deelnemen aan
‘De boer op in Horst aan de Maas’, een
initiatief van Gemeente Horst aan de
Maas en een groep regionale agrarische
bedrijven. “De eerste geluiden zijn positief, vooral het asperge-arrangement
valt in de smaak”, vertelt Jeske van
Gerven van het Toeristisch Platform
Horst aan de Maas. Zij stelde in samenwerking met Gemeente Horst aan de
Maas en de deelnemende ondernemers
de arrangementen voor ‘De boer op
in Horst aan de Maas’ samen. “En de
brochures vliegen de deur uit, ik heb
positieve verwachtingen. Het is nu aan
de ondernemers om het feest compleet

www.horstaandemaas.nl/floriade

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

Laat u eens verrassen
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

DE TEXTIELBEURS

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

Blij verrast over
nieuwe ‘weetjes’
“Het was een hele toer om de
arrangementen samen te stellen. Ze zijn
echter niet alleen bedoeld voor de toeristen”, vervolgt Jeske. “Ook de inwoners van de gemeente zijn van harte
welkom om nader kennis te maken met
de ondernemingen en producten uit de
eigen streek. Onlangs sprak ik iemand,
die blij verrast was over de hoeveelheid
nieuwe weetjes die zij had opgedaan
tijdens een excursie bij een tomatenteler.” Onder veelzeggende noemers als
‘Koetjes, kalfjes en zomerkoninkjes’ en
‘Cool for kids’ is een grote variatie aan
arrangementen samengebracht. Voor
meer informatie over `De boer op in
Horst aan de Maas’ kunnen geïnteresseerden terecht op de website van
Gemeente Horst aan de Maas.

@RuudVerheggen Vandaag weer aan
de slag als vrijwilliger op het wereldpaviljoen op de Floriade. Mensen
laten zien dat de wereld groter is dan
alleen NL.

uit Hegelsom

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

te maken.” De arrangementen van
‘De boer op’ bieden voor elk wat wils
en laten de bezoekers zien wat Horst
aan de Maas op agrarisch en culinair
gebied allemaal in haar mars heeft.

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas

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

Nieuw
v e r ko i n
op!

Informeer naar de mogelijkheden m.b.t. verkoop eigen woning
Nieuwbouw: o.a. goede isolatie,
eerste jaren nauwelijks onderhoud
en energiezuinig (energielabel A+).
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Karakteristieke hoevewoningen
• Vrijstaand (geschakelde) woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of woning met slaapkamer/badkamer
op de begane grond (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• Inclusief berging/garage
• Diverse optie mogelijkheden
• Verkoopprijzen vanaf € 239.000,- V.O.N.

Kom naar het Start verkoop event op
zaterdag 7 juli a.s. van 10:30 uur tot 12:00 uur
aan de Afhangweg/Zandersweg te Horst en
laat u informeren over deze woningen!

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00
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RAADSFEiTEN
EDiTiE 05 juli 2012

Wijziging vergaderstructuur
gemeenteraad
De gemeenteraad wil meer ruimte voor het overleg met het college van B&W over de raadsvoorstellen. Daarom worden na het zomerreces - door het presidium aangewezen raadsvoorstellen eerst in de raadscommissies besproken.
Hierdoor wijzigt de raadscyclus op twee
onderdelen:
• Het presidium vergadert één week eerder,
zodat de raads- en commissieleden meer
voorbereidingstijd krijgen. Het presidium is de
agendacommissie van de gemeenteraad en
bestaat uit de fractievoorzitters en de griffier.
De burgemeester is de voorzitter van het
presidium.
• Na het zomerreces vergaderen de
Commissies Samenleving en Ruimte
voortaan in dezelfde week. Zodat de fracties
in de daarop volgende week – wanneer er
geen openbare raadsbijeenkomst is – de
gelegenheid hebben om een fractieoverleg te
houden over de raadsvoorstellen en de resultaten van behandeling van deze voorstellen in
de commissies.

Het vergaderschema is daarop aangepast.
De eerste vergaderingen na het zomerreces
zijn als volgt:
Dinsdag 21 augustus 2012:
Themabijeenkomst Decentralisatie Jeugdzorg
Dinsdag 28 augustus 2012:
Commissie Samenleving
Woensdag 29 augustus 2012:
Commissie Ruimte
Dinsdag 11 september 2012:
Raadsvergadering
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Op 15 juni bezocht de raad Center Parcs Het Meerdal in America. Tijdens dat bezoek maakte de raad
een rondleiding over het vakantiepark.

Column

De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: D66.

De laatste raadsvergadering
voor de zomer
De laatste vergadering voor de zomer en weer
een zeer volle agenda, maar gelukkig veel hele
en halve hamerstukken. Wel twee belangrijke
onderwerpen. Op de eerste plaats de woningbouwplannen in Griendtsveen ten koste van
een deel van het Barbarabos en op de tweede
plaats de Kadernota 2012.
Een deel van de bevolking van Griendtsveen
wil het bos behouden en D66 was het met hen
eens, maar helaas de meerderheid besliste
anders.
Dan de kadernota. Dat is een belangrijk
instrument voor de raad om aan te geven
welke veranderingen in de begroting dienen te
worden aangebracht. En dat leverde een paar
verrassingen op.
Zo was er een amendement om de twee ontbrekende stukken van het fietspad BroekhuizenHorst nu snel aan te leggen. D66 heeft in 2010
en in 2011 amendementen met een soortgelijke
strekking ingediend, die beide door de coalitie
werden afgewezen. Wel vreemd dat diezelfde
coalitie nu zelf met dit amendement komt.

Uiteraard hebben wij wel voor het amendement
gestemd.
Er was nog een opmerkelijke verandering van
coalitiestandpunt. D66 pleit ook al sinds 2010
om iets minder streng vast te houden aan de
huidige reserves. Tot nu toe zonder resultaat.
En nu stellen de coalitiepartijen ineens voor
1,5 miljoen uit de algemene reserves te halen
voor de centrumplannen van Horst. Daar staan
wel extra bezuinigingen tegenover, maar de
verandering is opmerkelijk. Blijkbaar komt ook
hier het verstand met de jaren.
Laten we hopen dat dat straks ook zo is als we
gaan praten over het bibliotheekwerk en het
behoud van de vestigingen in Grubbenvorst
en Sevenum. D66 is tegen de sluiting van die
vestigingen, maar tot nu toe is alleen de SP
het met ons eens.
De financiële situatie van de gemeente is goed
genoeg, dus er is nog hoop.
Henk Kemperman,
Fractievoorzitter D66 Horst aan de Maas

iNFORMATiE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 26 juni 2012
Op dinsdag 26 juni 2012 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.
Krediet Gezondheidscentrum Meerlo
De gemeenteraad stelde unaniem een krediet
beschikbaar om het voormalige gemeentehuis in Meerlo te verbouwen tot een gezondheidscentrum. Daarmee komt eerstelijnszorg
in Meerlo onder één dak. Nog voordat alle
handtekeningen zijn gezet is duidelijk dat ook
andere partijen zich daarbij willen aansluiten.
Woningbouw St. Barbarastraat
Griendtsveen
in het woningbouwkader 2010-2020 is de woningbehoefte in Griendtsveen op 15 woningen
gesteld. in het gebied aan de St. Barbarastraat
worden door middel van collectief particulier
opdrachtgeverschap woningen ontwikkeld.
Drie inwoners van Griendtsveen maakten
tijdens het burgerpodium hun standpunten
duidelijk. De heer Baltussen sprak over het
cultuur historisch Barbarabos; een belevingsbos voor mens en dier. Mevrouw Poels gaf aan
dat inwoners zich niet serieus genomen voelen
door HadM; de dorpswens is dat er gebouwd
wordt op open plekken. En mevrouw Abels
pleitte voor het behoud van de authenticiteit
van een stukje peel.
Alle partijen waren zich ervan bewust dat er in
Griendtsveen zowel voor- als tegenstanders
zijn voor het bouwen in eigen beheer. De raad
realiseert zich echter dat bouwen nodig is voor
de leefbaarheid en om jongeren de kans te
geven in het eigen dorp te blijven wonen.
D66 stemde tegen en pleitte voor een onderzoek met daarin de voor- en nadelen van
de diverse locaties. Bij de SP stemden twee
raadsleden tegen en één raadslid stemde voor.
Daarmee stelde de raad het bestemmingsplan
(BP) met meerderheid van stemmen vast.
Decentralisatie jeugdzorg
Op basis van het regeerakkoord - en de
bestuursafspraken tussen Rijk, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten, het interprovinciaal
Overleg en de Unie van Waterschappen wordt de jeugdzorg overgedragen naar de
gemeenten. De raad stelde unaniem het
Projectplan Jeugdzorg vast. Later dit jaar kan
de raad een besluit nemen over de uitgewerkte
plannen.
Decentralisatie AWBZ
Het Rijk en de gemeenten hebben afgesproken dat de functie “extramurale begeleiding”
(thuiszorg) wordt overgebracht vanuit de AWBZ
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; uitgevoerd door de zorgkantoren) naar de Wmo
(uitgevoerd door gemeenten). Vanaf 2013 zijn
gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe
cliënten en vanaf 2014 voor alle cliënten. HadM
moet zich voorbereiden op deze nieuwe taak.
Met uitzondering van de SP stelden alle
partijen het Projectplan Decentralisatie AWBZ
vast. Ondanks het landelijk omstreden verklaren van deze decentralisatie, waren partijen
van mening dat het een goede ontwikkeling
is om door te gaan met de voorbereidingen
voor deze decentralisatie. Het Rijk stelt daar
in 2013 € 32 miljoen voorbereidingsgeld voor
beschikbaar. Met dat geld kan nieuw beleid en
visie ontwikkeld worden. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling om nu al de regelgeving aan
te passen.

Kadernota 2012
Op 12 april 2011 sprak de raad af om de
kaders (uitgangspunten) voor de begroting
van 2013 vast te leggen in een zogenaamde
kadernota. Het voorliggende concept op 26
juni was het resultaat van het (kaderstellend)
debat, gehouden op dinsdag 22 mei 2012.
De coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdAPK dienden gezamenlijk een amendement
(wijzigingsvoorstel) in. De belangrijkste
punten daarin waren:
• Aanleg van deel A en C van het fietspad
Horst-Broekhuizen;
• Afronden centrumplannen Horst,
Grubbenvorst en Sevenum;
• Instellen fonds accommodaties voor achterstallig onderhoud;
• Geen lastenstijging voor burgers;
• Sluitende begroting.
Dit wijzigingsvoorstel van de coalitie werd
unaniem aangenomen. Het door D66
ingediende amendement - om bezuinigingsbedragen voor het bibliotheekwerk te schrappen - werd niet aangenomen. Vervolgens
werd de kadernota 2012 met meerderheid
van stemmen gewijzigd vastgesteld. De SP
was tegen dit voorstel.
Bij het opstellen van de begroting 2013
houdt B&W rekening met de vastgestelde
uitgangspunten.
Bijstelling programmabegroting 2012
Het voorstel aan de raad was om de eerste
bijstelling van de (meerjaren) begroting 2012
vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen
toevoegingen aan en onttrekkingen uit de
verschillende reserves. CDA, D66, Essentie
en PvdA-PK dienden samen een wijzigingsvoorstel in om de subsidies aan verenigingen
vanaf 2012 - tot en met 2014 – jaarlijks te
verhogen met 1,5%. Met meerderheid van
stemmen stelde de raad de eerste bijstelling
van de (meerjaren)begroting 2012 gewijzigd
vast. De SP was tegen dit voorstel.
Strategische visie Regio Venlo
Begin 2011 besloot de Regio Venlo om
een strategische visie te ontwikkelen voor
deze regio. De drie doelen zijn: regionale
samenwerking, inhoudelijke oplossingen voor
maatschappelijke opgaven en partnerschap
om samen vorm en inhoud te geven aan deze
doelen. De raad stemde met meerderheid
van stemmen in met de Strategische visie
Regio Venlo. D66 stemde tegen. Wel heeft de
raad nadrukkelijk aangegeven meer bij deze
visie betrokken te willen worden. De raad van
HadM wil hierover meepraten; eventueel ook
met de andere gemeenteraden in de Regio
Venlo.
informatie
Wilt u meer weten over wat besproken
is tijdens de raadsvergadering: op
www.horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden van de raadsvergadering bekijken. Dat
kan al daags na de betreffende vergadering.
Nadat het verslag van de vergadering is
vastgesteld (in de volgende vergadering),
kunt u de vergadering in het digitale archief
raadplegen als videobestand en ook als
schriftelijk verslag.
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Horst aan de Maas Ondernemend: Aceera
Aceera is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature Ondernemend-podium. “Aceera is een
onafhankelijk projectbureau ter ondersteuning van de hele Nederlandse aspergesector. Wij zijn hét aspergecentrum en staan voor kennisoverdracht, bedrijfsadvies en promotie ten behoeve van de Nederlandse asperge.”
Aan het woord is Bart Benders, projectmanager van Aceera.

“Onze doelstelling is om de
markt, de promotie en de afzet van
asperges te ondersteunen en verder
te ontwikkelen. Wij zijn vooral gericht
op de teelt en de teler”, aldus Bart
Benders. Op de vraag waarom Aceera
deelneemt aan het Horst aan de Maas
Ondernemend-podium, antwoordt
Benders enthousiast: “In deze regio,
waar veel aspergetelers en ketenbedrijven zijn gevestigd, heeft Aceera
een belangrijke functie. We vinden
het daarom belangrijk om ons projectbureau te laten zien en te profileren
in de regio. Tevens zijn de netwerkmogelijkheden met andere deelnemers belangrijk voor ons.”

Grootste
aspergebeleving ooit
Buiten het Horst aan de Maas
Ondernemend-podium is Aceera, als
partner van het Aspergepaviljoen
2012, projectleider en uitvoerder van
de grootste aspergebeleving ooit.
Benders geeft uitleg.
“Het aspergepaviljoen bestaat uit
een aspergetunnel en een demonstratieveld. Zowel de tunnel als

het veld zijn te vinden bij het Huis
van de Smaak op de Floriade. Ook
is er de theatershow Arise bij het
Floriade Plaza en straattheater met de
Aspergemobiel. Daarnaast hebben we
in samenwerking met derden meerdere events georganiseerd, waaronder aspergekook- en beleefworkshops
voor kinderen.”

Zin om asperges
te eten
Benders vertelt waarom Aceera
zeer tevreden is over hun activiteiten
op de Floriade: “Een bezoeker verwoordde dat prachtig in één zin: ‘Ik
ben zeer verrast door deze inzending
en heb zin om asperges te eten!’ De
vele positieve reacties overtreffen
onze verwachtingen. Het is zo mooi
om een inzending te verzorgen die zo
onderscheidend is ten opzichte van de
andere inzendingen en die bovendien
consumenten aanzet tot de aankoop
van asperges.”
Voor meer informatie over het
Horst aan de Maas Ondernemendpodium en Aceera, kijk op
www.horstaandemaasondernemend.nl

@erwin_smits Hele dag naar de #Floriade geweest. Prachtig!
Een geweldig dagje uit. Ook voor de kids! Trots op mijn regio.
pic.twitter.com/Slowv3mE

“Gelukkig hebben we een
bank die de aankoop van
ons droomhuis mede
mogelijk maakte”
“Hallo, wij zijn Peter en Mieke. We woonden al een tijdje
gehuurd in het ouderlijk huis van Peter in Swolgen. Voor ons
is het een ideaal huis omdat we wonen en werken kunnen
combineren. Er is voldoende ruimte voor de opslag en
materialen van Peter’s bedrijf, Peter van Mierlo Agriservice.
Toen we de kans kregen om dit huis te kopen, hebben we
contact opgenomen met Rabobank Maashorst, een bank die
in deze economisch moeilijke tijden stabiel is. Daar hebben we
ervaren hoe prettig het is om alle bankzaken onder één dak te
hebben. Onze hypotheekadviseur heeft ons erg goed begeleid
en alles geregeld in overleg met het team Bedrijven. Gelukkig
hadden we flink gespaard. Dat kunnen we iedereen aanraden.
Met die financiële buffer werd het een stuk makkelijker om dit
huis te kopen. Het voelt een stuk comfortabeler om niet alles
tot het maximale gefinancierd te hebben. Je wilt tenslotte ook
nog kunnen leven. Wil jij ook zo’n woonadviesgesprek?
Maak eens een afspraak met een Rabobank-adviseur.
Die vertelt je eerlijk en open welke mogelijkheden er zijn.”

92 22
7
9
3
)
7
7
Bel (0 afspraak en krijg
n
voor ee
oor de
ickets v
t
ib
m
o
2c
cadeau
Floriade

Maak nu een afspraak voor een woonadviesgesprek
en krijg snel inzicht in wat er mogelijk is.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Profiteer tot 31 juli 2012 van onze Floriade-actie.
Kijk voor de voorwaarden op onze website
www.rabobank.nl/maashorst

Peter van Mierlo en
Mieke van Lipzig
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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.

Klaar voor de toekomst
De schoolvakanties zijn begonnen, de politieke activiteiten liggen
stil, het is reces. Als raad hebben we eind juni een proces afgerond
waarmee we belangrijke stappen zetten richting de toekomst. Willen we
een stabiele en financieel gezonde gemeente blijven, dan ontkomen ook
wij niet aan bezuinigingen. Bezuinigen kan alleen door keuzes te
maken.
We bezuinigen op veel plaatsen,
ook in de eigen organisatie. Horst
aan de Maas maakt zich daarmee
klaar voor de toekomst. Omdat
we het bezuinigingen van die vele
miljoenen in Horst aan de Maas
samen doen, hebben we ook beslo-

ten zaken extra te waarderen. Het
verenigingleven is iets waar velen van
u veel tijd in stoppen. Dat is belangrijk
en wij hopen dat dat zo blijft. Om dat
extra te waarderen en te stimuleren,
hebben we besloten om de subsidies
aan de verenigingen de komende

jaren steeds met 1,5% te verhogen.
Naast het bezuinigingsproces zijn
ook een aantal andere dingen zijn
besloten. Het jeugdhuis in Hegelsom
wordt opgeknapt, het fietspad
Broekhuizen-Horst komt er en de
komst van het gezondheidscentrum in
Meerlo is definitief. Daarnaast worden
de centrumplannen in Horst, Sevenum
en Grubbenvorst doorgezet. Horst aan
de Maas leeft. Niet voor niets zijn we
ook dit jaar uitgeroepen tot de beste
gemeente van Limburg.
Wat ons goed doet, is dat steeds

meer mensen het CDA weten te vinden. Of het nu gaat om een sportvereniging in Grubbenvorst, een stichting
op het gebied van cultuurhistorisch
erfgoed in Meterik of een groep
bewoners in Griendtsveen, we gaan
graag met u in gesprek. En dat blijven
we doen.
Wilt u ook ergens met ons over
praten, neem dan gerust contact met
ons op via r.tegels@horstaandemaas.nl
of via 06 53 63 66 20.
Voor dit moment wens ik u,
namens de fractie van het CDA Horst

aan de Maas, een hele mooie
vakantie toe. Na de vakantie gaan
wij er weer tegenaan, met als eerste
belangrijk moment de landelijke verkiezingen op 12 september. Met trots
kunnen we melden dat Raymond
Knops uit Meterik op een fantastische vierde plaats op de landelijke
CDA-lijst staat. Dat is een geweldige
drijfveer om samen campagne te
gaan voeren. Maar voor nu, un bon
voyage!
Rudy Tegels, fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

Een sluitende begroting, ten koste van de bibliotheek?!
In de laatste vergadering voor het zomerreces heeft de gemeenteraad de kadernota vastgesteld. De kadernota is de basis voor de
begrotingen tot 2015. De begrotingen zijn gelukkig weer sluitend, maar
dat gaat wellicht wel ten koste van de bibliotheken in Sevenum en
Grubbenvorst.
De kadernota is een belangrijk
onderwerp en dus wordt daar niet in
één vergadering over beslist. In mei
was er een opiniërende vergadering,

waarin partijen voorstellen konden
doen en tijdens de vergadering van
26 juni is de kadernota vastgesteld.
Ook wij hadden eerder onze wen-

sen naar voren gebracht. Zo wilden
wij minder bezuinigen en de sluiting
van de bibliotheken in Sevenum en
Grubbenvorst voorkomen, wilden wij
de burgers laten profiteren van hun
medewerking aan de afvalstoffenverwering en de representatiekosten
van het College van B&W verlagen.
Helaas, de coalitiepartijen bleven een
gesloten front en onze voorstellen zijn

niet overgenomen.
Er zitten beslist veel goede plannen in de kadernota en dus hebben
wij uiteindelijk wel ingestemd. Maar
het had nog mooier gekund. Met
name de plannen om de bibliotheekvestigingen te sluiten gaan ons aan
het hart. Die vestigingen zijn immers
van groot belang voor de leefbaarheid
van die dorpen.

Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt praten, dan kan dat. Wij zitten elke eerste zaterdag van de maand en dus
ook op zaterdag 7 juli van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
weer klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Fietspad Horst-Broekhuizen wordt gerealiseerd
De kogel is definitief door de kerk: tussen Horst en Broekhuizen wordt
een veilige fietsroute gerealiseerd. Essentie is blij dat de gemeenteraad
unaniem heeft besloten om dit project snel te gaan realiseren en dat
hiermee ook deze afspraak uit het coalitieakkoord wordt nagekomen.
Het voorstel om geld te
reserveren voor de aanleg van
het fietspad is onderdeel van een
breed pakket aan opdrachten die
de gemeenteraad aan het College
van B&W heeft meegegeven. Zo

kan het college doorgaan met het
verbeteren van de kwaliteit van de
centra van Grubbenvorst, Sevenum en
Horst. Dit is van groot belang voor de
lokale economie en de leefbaarheid
in de gemeente. Ook is er extra geld

beschikbaar gesteld voor het verenigingsleven en voor de aanpak van
accommodatieproblemen bij verenigingen. Dit alles is mogelijk omdat er
ook stevig wordt bezuinigd Hierdoor
ontstaat ruimte om deze belangrijke
investeringen op een verantwoorde
manier te doen.
In 2010 heeft de gemeenteraad
al geld beschikbaar gesteld voor de
realisatie van het ‘middelste’ gedeelte

van het fietspad Horst-Broekhuizen.
Dat stuk ligt er nu. Met de realisatie
van de overige stukken kan nu worden
gestart. Het college heeft daarbij de
opdracht meegekregen om te blijven
zoeken naar subsidies.
Essentie is trots dat al deze
projecten uitgevoerd kunnen worden. Een rijk verenigingsleven, goede
en aantrekkelijke centra en goede
fietsverbindingen voor zowel scho-

lieren als toeristen, dragen bij aan
het woongenot in onze gemeente.
Want de beste woongemeente van
Limburg zijn is prachtig, maar dat ook
in de toekomst blijven is iets om aan
te blijven werken.
Wij wensen iedereen een fijne
zomervakantie!
Bram Hendrix,
namens de fractie Essentie

Lasten burgers blijven gelijk in Horst aan de Maas
Vorige week heeft de raad de Kadernota vastgesteld. Die geeft de
richting aan voor de begroting 2013. Naast een ingrijpend pakket aan
hervormingen en bezuinigingen, hebben we ook ruimte gevonden om te
blijven investeren in onze gemeente.
De raad heeft tevens besloten dat
de lasten van de burgers niet stijgen.
Vanuit Den Haag krijgen we de
komende jaren minder geld en meer
taken. Kortom, we staan voor grote

uitdagingen. De Limburger kopte vorige
week ‘Extra geld voor clubs Horst’. Nog
los van het feit dat onze gemeente
Horst aan de Maas heet, had ik een
andere kop verwacht. De verhoging van

de subsidies heeft namelijk financieel
gezien de minst grote gevolgen. ‘Lasten
burgers blijven gelijk in Horst aan de
Maas’ was een betere kop geweest.
De gemeente vraagt de komende
jaren meer van u. De rol van de
gemeente wordt kleiner, die van de
burgers groter. Bij die andere rol van
de gemeente past ook een pas op de
plaats voor wat betreft de rekening

die wij ieder jaar versturen. Daarom
heeft de raad besloten de lasten voor
de burgers de komende jaren niet
te laten stijgen. Zie het maar als een
waarderingsbijdrage voor het meer zelf
moeten doen. Bovendien krijgen steeds
meer mensen hun huishoudboekje niet
meer rond. Meer uitgaven en minder of
hetzelfde inkomen.
Wij sluiten onze ogen niet voor de

problemen van een steeds grotere
groep burgers. Armoede is er ook in
Horst aan de Maas. Door de gemeentelijke belastingen niet te verhogen
leveren we als gemeente ook een
positieve bijdrage aan uw huishoudboekje. Wij staan voor een sterk en
sociaal Horst aan de Maas.
Richard van der Weegen,
fractievoorzitter PvdA-PK

Thijs Coppus kandidaat Tweede Kamer
Thijs Coppus, momenteel fractievoorzitter van de SP in Provinciale
Staten van Limburg, staat op de verkiezingslijst van de SP voor de
verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september.
Op het verkiezingscongres van de SP van zaterdag 30 juni is hij door de
vertegenwoordigers van de leden in Nederland definitief op de lijst
geplaatst.
Thijs Coppus is 30 jaar en
ongeveer 14 jaar actief lid van de

SP. In 2003 is hij aan de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen (HAN)

afgestudeerd aan de opleiding Sociaal
Pedagogische Hulpverlening (SPH).
Op deze opleiding staat het werken
met mensen centraal. Thijs vindt dit
erg belangrijk en meent dat dit in
de politiek ook het geval moet zijn.
Inmiddels is Thijs Coppus werkzaam
als scholingsmedewerker bij de SP.
Naar de mening van Thijs is

de politiek van de mensen. Politici
mogen hun functie uitoefenen omdat
ze zijn gekozen door de burgers. Een
nauwe samenwerking met de burgers
is volgens hem een belangrijke
voorwaarde om een goede volksvertegenwoordiger te zijn. De kracht van
de SP is dat we veel ideeën hebben
over de wereld waarin we leven. We

zijn daarom graag bereid om met
nieuwe initiatieven te komen. We
hebben de afgelopen tijd gemerkt
dat de andere politieke partijen ook
steeds meer achter onze ideeën
staan. Erg positief dus.
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Open brief aan de PvdA:

Wat willen jullie met de megastallen?

In een open brief aan de PvdA Horst aan de Maas heeft vereniging
Behoud de Parel aan de PvdA gevraagd hoe zij staat tegenover de komst
van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) nabij Grubbenvorst.
De reden van de open brief is het
feit dat de PvdA plaatselijk steeds
vóór de komst van het NGB stemt en
de PvdA in de Tweede Kamer ervoor
gepleit heeft dat boeren op één locatie
niet meer dan 7.500 vleesvarkens,
1.200 fokvarkens en 220.000 vleeskuikens mogen houden. Dit zijn aanzienlijk lagere aantallen dan bij het NGB.
Daarnaast vroeg de PvdA aan

staatssecretaris Bleker of hij de bouw
van megastallen die de voorgestelde
norm zouden overschrijden, zoals het
NGB in Horst aan de Maas, stil kon leggen. Behoud de Parel geeft in haar open
brief aan niet te weten wat ze aan de
PvdA hebben. Daarom de vraag: wat wil
de PvdA met de megastallen? De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van
Horst aan de Maas regelmatig gediscus-

sieerd over de komst van het Nieuw
Gemengd Bedrijf met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens. Steeds leek het
er op dat de PvdA ‘nee’ gingen zeggen
tegen de plannen, conform haar verkiezingsprogramma. Maar steeds weer
kwam aan het einde van het betoog van
PvdA-fractievoorzitter Richard van der
Weegen de draai: de PvdA stemde toch
in met de plannen van het NGB.
In haar brief schrijft Behoud de Parel
dat de gemeenteraad in een van de
eerstvolgende raadsvergaderingen gaat
praten over een rapportage van de GGD

over de gezondheidsrisico’s als het
NGB zich vestigt op LOG Witveldweg.
Behoud de Parel schrijft te hopen dat
de PvdA, in de raad samen met PK
één fractie, zich niet gaat verschuilen
achter het theoretisch rapport van
de GGD, waarin de gegevens die ze
gebruiken voornamelijk afkomstig zijn
van het NGB zelf. Behoud de Parel
hoopt dat de PvdA zich houdt aan haar
verkiezingsprogramma en nu wel de
rug recht houdt.
André Vollenberg,
voorzitter Behoud de Parel

Bezuinigen moet…
maar welke keuzes worden gemaakt?
Onder de kop ‘verantwoord bezuinigen en zaken in gang zetten’
probeert het CDA de burgers uit te leggen waarom men welke keuzes
maakt. Toch vallen een aantal zaken op. Als het gaat over ‘zaken in gang
zetten’ weet men dit haarfijn aan te geven. Natuurlijk komt dan de subsidieverhoging van 1,5% aan de verenigingen als eerste konijn uit de hoge hoed.
Natuurlijk, men mag van de lokale
overheid waardering verwachten voor
al die vrijwilligers die actief zijn binnen verenigingen. Echter, als je overal
moet korten, is het bevriezen van die
subsidies al een positieve waardering.
Voor het CDA en overigens deze hele
coalitie inclusief D66 is dit kennelijk
onvoldoende.

Wat kunnen de echte onderliggende redenen zijn, zo mag men zich
afvragen? Gaat het ook in dit geval niet
gewoon om electoraal gewin?
De gunst van de kiezer? Gaat er ook
niet al ongevraagd extra geld vanuit
de provincie naar belangrijke verenigingen binnen de culturele sector, denk
aan fanfares en zangkoren? Stapelen

heet zoiets. Blijft Sinterklaas nog steeds
selectief actief? Als het gaat om het
nader duiden van de noodzakelijke
bezuinigingen wordt het CDA-verhaal al
een stuk vager. Dan wacht men vooral
‘op nadere informatie’. Heeft het CDA
dan zelf geen idee waarop te bezuinigen
of durft men dat nog niet prijs te geven
omdat het dan pijnlijk wordt?
De goede lezer dient echter wel
op zijn hoede te zijn. Op een wel erg
verkapte manier wordt aangegeven
waar de klappen wellicht gaan vallen.
Men heeft het dan over ‘zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid’. De
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CDA-denklijn is dan ook ‘wat hebben
mensen écht nodig’. Probleem daarbij
is: wie bepaalt wat iemand écht nodig
heeft? Vraag is ook: gaan we schuiven
met de gemeentelijke zorgplicht? De
meest kwetsbare burgers zullen helaas
alert moeten blijven. Gezond wantrouwen kan in deze geen kwaad. Immers,
het is veel makkelijker te morrelen
aan de voorzieningen van individuele
burgers dan simpelweg het bevriezen
van subsidies aan verenigingen. De
macht van het collectief en dus het
getal, zal het altijd winnen bij het CDA.
Leo Beterams, lid GroenLinks

Banden - Accu’s - Carwash
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Ik wil stroom die opgewekt is uit afval en mest
De aanleiding voor de stelling van twee weken geleden, Ik wil stroom die
opgewekt is uit afval en mest, was de open dag bij de biogasinstallatie van
een varkensbedrijf aan het Veld-Oostenrijk in Horst. In een dergelijke installatie
wordt door vergisting uit afval en varkensmest biogas geproduceerd. Met dit
gas kan elektriciteit worden opgewekt. Een aantal van deze centrales zou ervoor
moeten zorgen dat Horst aan de Maas qua elektriciteit zelfvoorzienend wordt.
Is dit iets om na te streven? Of moeten we voorlopig niet teveel investeren en

alles bij het oude houden? Wij vroegen naar de mening van de inwoners van
Horst aan de Maas. Bijna vier op de vijf stemmers was het eens met de stelling:
zij zien de nieuwe manier van elektriciteit opwekken wel zitten. 21% was het
echter niet eens met de stelling. Zo ook Peter Rechsteiner uit Horst: “Het lijkt
een prachtig en ambitieus plan. Het verdoezelt echter waar het om gaat. In
Nederland moeten we geen megabedrijven willen. Om het imago van de bioindustrie te verdoezelen, gooit de sector het op biogasinstallaties.”

Kindervakantiewerk is een goedkope oplossing
om je kinderen te dumpen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Kindervakantiewerk wordt in verschillende dorpen georganiseerd. Ieder jaar
krijgen basisschoolleerlingen in Horst aan de Maas voor de zomervakantie een
brief mee naar huis. Ze worden allemaal uitgenodigd om lekker te komen spelen
met hun vriendjes en vriendinnetjes.
Kindervakantiewerk staat garant voor een hele week lang elke dag met
plezier spelletjes spelen. Een grote groep vrijwilligers houdt de kinderen bezig
en zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Je hoeft je de hele dag geen zorgen te
maken. ’s Morgens breng je de kinderen er naar toe en ’s avonds kom je ze weer

ophalen. Ongestoord kun je de hele dag doen wat je wilt. Je kinderen hebben een
leuke dag en jijzelf hebt een leuke dag.
Sommigen zeggen dat het goed is voor de sociale ontwikkeling van de kinderen. Toch zijn er ook tegenstanders van kindervakantiewerk. Sommige mensen
zien het als een goedkope vorm van kinderopvang. Je dumpt je kind ’s morgens vroeg, hebt de hele dag vrij en komt je kind daarna weer ophalen. Lekker
goedkoop. Je kind heeft toch een leuke dag gehad. Kindervakantiewerk is een
goedkope oplossing om je kinderen te dumpen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 26) > Ik vind dat iedere school een gala mag organiseren > eens 54% oneens 46%

Vakantie!
Ze staan weer in vrijwel
iedere straat in Horst aan de
Maas: caravans. Zoals de
lammetjes in de wei de lente
aankondigen en bruine blaadjes
aan de bomen de herfstdagen
inluiden, zo staan caravans
symbool voor een zomerse
vakantie.
En terwijl moeders het
meest felbegeerde tweede
huisje van Nederland van
binnen en van buiten grondig
sopt, boent en veegt, controleert vader op vakkundige wijze
de elektrische bekabeling en de
bandenspanning van het witte
gevaarte. Een jaarlijks ritueel dat
zich grappig genoeg herhaalt
zodra de caravan weer naar de
winterstalling vertrekt. Dit jaar
verwachten de geleerden dat
veel Nederlanders de vakantie
in eigen land doorbrengen.
En dat is in Horst aan de Maas
al merkbaar. In de winkels klinkt
steeds vaker ‘Hóóllands’ en
meer en meer fietsers en
wandelaars bevolken het
uitgestrekte fiets- en wandelnetwerk dat onze regio rijk is.
Voor veel jongeren betekent
de vakantie niet alleen uitrusten
en muren bouwen van bierkratten, maar ook vakantiewerk.
Een prima kans om een extra
zakcentje te verdienen of de
genoemde bierwal te kunnen
bekostigen. De een vult de nu
nóg sneller leegrakende
schappen bij de supermarkt,
terwijl de ander zich de benen
onder het gat uit loopt om de
toeristen, maar ook de thuisblijvende zongenieters, te voorzien
van een lekkere bak koffie of
een verfrissend drankje op één
van de talrijke terrasjes.
Kortom: zelfs in de zomermaanden is het niet saai in onze
regio. Er is volop reuring en het
lijkt wel of iedereen het onze
gasten naar de zin wil maken.
En zodra de caravans weer
terugkeren op hun nest, weten
we dat het einde van de
vakantie in zicht is. Maar laten
we daar nog niet aan denken en
de komende zes weken vooral
uitrusten en genieten. Prettige
vakantie!
D!rk

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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verenigingen

Verwendag voor
mantelzorgers
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Rozenshow eenmalig op Floriade
De Week van de Potroos, die normaal gesproken jaarlijks in Lottum wordt gehouden, vond afgelopen week
plaats op het Floriadeterrein in Venlo. De rozenshow trok veel bekijks. Veel bezoekers kwamen speciaal naar het
paviljoen ‘Close to green, closer to life’ om te genieten van de bloemenpracht en om zich door de vele vrijwilligers
uit Rozendorp Lottum te laten informeren over de roos.

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Alzheimer Nederland
vraagt dan aandacht voor dementie en de ingrijpende gevolgen voor
patiënten en hun omgeving. In dit kader organiseert de afdeling
Noord-Limburg jaarlijks een boottocht op de Maas.
De boottocht is bedoeld voor
mantelzorgers van dementerenden.
Dit jaar vindt de boottocht plaats
op zaterdag 15 september. De vaak
overbelaste mantelzorger kan dan
even afstand nemen, ontspannen en
contacten leggen met lotgenoten.
Deelname aan deze boottocht is
gratis. Wanneer de mantelzorger de
zorg voor de dementerende partner,
familielid of vriend(in) echt niet aan

iemand anders kan overlaten, mag de
dementerende ook mee. Vrijwilligers
zullen de zorg voor de dementerende
dan zoveel mogelijk overnemen,
zodat de mantelzorger toch even de
handen vrij heeft.
Voor meer informatie en opgave,
bel mevrouw M. Verstappen op
077 473 17 22 of mevrouw G. Hectors
op 077 467 81 69. Opgave kan tot
uiterlijk 27 juli.

Inschrijving tweede
Walk 4 the Roses
geopend
De open inschrijving voor de tweede editie van Walk 4 The Roses is
vanaf zondag 1 juli gestart. Tot 19 augustus kan iedereen zich inschrijven.
Daarna volgt een gesloten inschrijving op 22 augustus voor een beperkt
aantal personen. Inschrijven kan via www.walk4theroses.nl

Te koop Melderslo, Vlasvenstraat 45
Bouwjaar: 1925 • Inh. ca.: 610 m3 • Perceel: 1400 m2
Zeer geschikte locatie voor particulier met
behoefte aan opslagruimte en/of hobbyruimte!
Het betreft een vrijstaande woning met
aangebouwde opslagruimte, garage en tuin.
Alle voorzieningen zijn op de begane grond
aanwezig. Bwj. woning 1925, nadien op
onderdelen aangepast. Indeling: bgg: hal,
woonkamer, gesloten keuken met apparatuur,
slaapkamer,
toiletruimte,
badkamer,
bijkeuken tevens achterentree. Verd: 4
slaapkamers, toiletruimte en zolderruimte
met toegang tot zolderruimte bijgebouwen.
Inhoud ca. 610m³. Mooi aangelegde tuin met
ondergrondse beregeningsleiding, prieeltje,
gazon, borders en vijver. Werk- opslagruimte
(250m²) met div. gebruiksmogelijkheden.
Perceeloppervlakte ca. 1400m².

prijzen te behalen in de categorieën
Potrozen, Roos in drie potten kleiner
dan 5 liter en Roos in een pot groter
dan 5 liter.
Bij de terrasrozen met een inhoud
van meer dan 5 liter is de firma Frank
Coenders uit Grubbenvorst met de eerste prijs naar huis gegaan. Hun donkerroze Rosa Berleburg werd door de jury
beschreven als “compact en uniform
met daarbij ook nog een uitzonderlijke bladkwaliteit.” Bij de kleinere
maat pot ging Jos Smits Boom- en

Rozenkwekerijen uit Broekhuizenvorst
er met de eerste prijs vandoor. Zijn
FlowerCarpetHeidetraum, gepresenteerd in een hanging basket, oogstte bij
de jury veel lof door “de vele bloemknoppen, het mooie gewas en de juiste
rijpheid van het geheel.”
Tijdens een speciale bijeenkomst
op het Rozenfestival in augustus in
Lottum worden de prijswinnaars
van de keuring in het zonnetje gezet.
Voor meer informatie, kijk op
www.rozendorp.nl

sèrumse fiste
vrijdag

De Vaste Keuringscommissie (VKC)
had de jurering van de 140 inzendingen van prominente rozenbedrijven uit
Nederland en Duitsland op zich genomen. Daarnaast kon ook het publiek de
rozen beoordelen. De Floriadebezoekers
kozen uiteindelijk Rosa Nostalgie van
Gebr. Seuren Rozenkwekerijen uit
Lottum als mooiste potroos.
Op donderdag 21 juni trok de VKC
vakjury erop uit om de rozenpartijen te
voorzien van een waardeoordeel. Naast
de keuring van de rozen waren er extra

ULTIMATE
90’s DJ-TEAM
een vette 90’s party met leuke gadgets voor de vroege vogels

zaterdag

van het Noord-Limburgse land.
En wij zorgen ervoor dat iedereen de
route feilloos kan vinden, al moeten wij hem daarvoor nog drie keer
fietsen”, aldus Marcella Dinghs van de
organisatie.
De route van de wandeltocht
bedraagt 20 kilometer en gaat over
verharde en onverharde paden. In
tegenstelling tot vorig jaar heeft de
wandelroute dit jaar hetzelfde startals eindpunt. Een lunchplek wordt
gevormd bij boscafé Het Maasdal in
Horst. Het eindpunt ligt bij MFC De
Zwingel in Melderslo.

FLASH!
and friends
met gastoptredens van de regionale nachtegaaltjes:

zondag

De organisatie van de wandelroute fietste de route afgelopen
weekend. Zij probeerden verschillende trajecten van de Maasgaarderoutes aan elkaar te knopen. Tijdens
het fietsen bleek echter dat niet
overal de route goed staat aangegeven. Paaltjes stonden verstopt tussen
de brandnetels en op sommige plekken staan helemaal geen verwijzingen. “Dus we hebben verschillende
stukken op en neer moeten fietsen
en zijn hier en daar ook verkeerd
gereden. Het wordt straks voor de
wandelaars 20 kilometer genieten

THEATER
OP ZONDAG
de Sèrumse Fiste van vroeger in een nieuwe jas

DJ Umme & T-Ren
AANVANG 20.00 UUR - ENTREE 5 EURO

Daimy Lotus, Ankie Wijnands en Karlijn van Dinther

DJ Mathijs
AANVANG 20.00 UUR - ENTREE 5 EURO

diverse theateracts in het centrum
lokale sterren & helden op het plein
vele activiteiten voor de kids

KRAKENDE VINYL SHOW

3 opslagruimtes 310m², bwjr. 1986, zijn
optioneel bij te kopen. Meer grond mogelijk.

AANVANG 14.00 UUR - ENTREE: € 8,50

Vraagprijs E 298.000,- k.k.

www.serumsefiste.com

Voor vragen, informatie en aanbiedingen
kunt u contact opnemen met Arvalis Makelaars, tel. 0478 - 57 82 57

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

6 * 7 * 8 juli

35
jaar
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Kindervakantiewerk viert 60-jarig jubileum
Het kindervakantiewerk in Horst is op maandag 2 juli van start gegaan. Met vele vrijwilligers en kinderen
proberen ze van het 60-jarige jubileum deze week een groot succes te maken.
Lieke Martens (53) uit Horst is van
de organisatie. Ze is 25 jaar geleden
begonnen als hulpmoeder bij kindervakantiewerk en helpt nog altijd met
veel plezier mee. “Zolang ik het kan
doen, blijf ik hier zeker hangen. Het is
zo gezellig en leuk om te doen. We zijn
ieder jaar weer met een vaste groep
vrijwilligers en er komen er ieder jaar
weer een paar bij. Dit jaar zijn er ook
een paar leerlingen van het Dendron
College bij. Zij lopen hun maatschappelijke stage bij ons. Je kunt toch nergens
een leukere stage krijgen?”
Die leerlingen zijn Roos Willems
(15) en Ilse Elbers (15). “Ik wilde graag
iets met kinderen doen en hier krijg ik
mijn eigen groepje”, vertelt Roos
enthousiast. Ilse heeft voor kindervakantiewerk gekozen omdat ze het zelf
nog steeds leuk vindt. “Ik ging vroeger
ook naar kindervakantiewerk en vind
het nu eigenlijk weer hartstikke leuk.”

Eén team, één taak
Op maandagochtend druppelden
de kinderen een voor een binnen op
het terrein van kindervakantiewerk
in Horst. Op de parkeerplaats van het
Dendron College is een groot terrein
afgezet waar de kinderen de hele week

meedoen aan verschillende spelletjes
en activiteiten.
Op woensdag gaan de kinderen
in het Horster centrum onder begeleiding spelletjes spelen voor stichting
KiKa. Woensdagavond mogen ze in de

grote tent op het parkeerterrein blijven
slapen.

Van hulpmoeder
tot organisatie

Noël van Lier (22) uit Horst is vanaf
2005 actief bij het kindervakantiewerk. Hij noemt het een leuke week
vol gezelligheid met kinderen. Ook de
vaste groep vrijwilligers vindt hij erg
gezellig. “We zijn echt een team.” Ook
vertelt hij dat er ieder jaar weer jonge
aanwas bij komt. “We zijn verantwoor-

delijk voor een groep van maximaal
200 kinderen. Dan moet je ook met
genoeg vrijwilligers zijn en dat zijn we
dit jaar wel.”
Christy Coumans (16) uit Horst helpt
voor de tweede keer mee. Ze vindt het
vooral leuk om met de kinderen spelletjes te spelen. Ook de woensdagavond
is een avond om naar uit te kijken. “We
gaan dan films kijken en de kinderen
blijven dan slapen. Als de kinderen dan
slapen gaan we met de vrijwilligers als
groep bijeen zitten.”
Lucy Rasing (10) en Esmee Geurts
(10) uit America zitten dit jaar bij
elkaar in het groepje. Ze vinden vooral
het huisje bouwen en het schilderen
erg leuk. Ize Kusters (6) en Veerle
Martens (7) komen uit Horst. Ze vinden
het zingen erg leuk. “We zijn de sterrengirls”, zeggen ze in koor. Vandaag
bouwen ze huisjes, maar een andere
dag gaan ze zingen. Wanneer weten
ze nog niet. “Vorig jaar hebben we ook
gezongen. Dat vond ik erg leuk”, vertelt
Veerle.
Vrijdag wordt de week van kindervakantiewerk in Horst afgesloten met
een groot feest. Dan zijn ook de ouders
van de kinderen uitgenodigd om het
60-jarige jubileum mee te vieren.
Voor meer foto’s, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit
Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

GROOT ASSORTIMENT BOSBESSENVLAAIEN

CADEAUMAAND
BIJ CAMPS OPTIEK

Bij aankoop van een complete multifocale
correctiebril ontvangt u tijdelijk bij inlevering
van deze GIFTCARD maar liefst 100 euro
korting*! Bij aankoop van een enkelvoudige
bril ontvangt u 75 euro korting*!

w w w. b a k ke r i j g e r a r d s . n l

NIEUW: BOSBESSENVLAAI

met LIMBURGS SPELTBLOEM BEREID en BOSBESSEN van HORSTER BODEM
Bosbessenvlaai in te verkrijgen in div. types: gerezen deeg ruitjes,
harderwenerbodem (bosbessen niet meegebakken), linzerdeeg, bladerdeeg
bodem/bisquitbodem (bosbessen niet meegebakken)

Nieuw: met Limburgse speltbloem
open vlaai met bosbessen, paar min. net gaar gebakken

KLOOSTERBROOD Ter kennismaking e1,75
ook voorgebakken
Knip uit
en nee
m mee
!

Camps Optiek - Horst

gehele week AANBIEDINGEN vanuit
de leer/zorgbakkerij

St. Lambertusplein 2 - tel. (077) 820 02 62 - info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

*Geldig tot 14-07-2012. Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig i.c.m. andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten.

www.bakkerijgerards.nl
w w w. b a k ke r i j g ewww.artvlaai.nl
rards.nl
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Veel jeugd naar
Wereldpaviljoen
Het Wereldpaviljoen op de Floriade is al door meer dan vijftig scholen
bezocht, waardoor ruim 1.600 leerlingen in de afgelopen drie maanden bij
de stichting zijn langs geweest.

Afgelopen week keerden 45 deelnemers moe maar zeer voldaan terug in Horst. Zij waren meegeweest op
een reis van de KBO. De tiendaagse busexcursie naar Hongarije werd georganiseerd door de KBO Reiscommissie
Ouderen Horst/Sevenum en Maasdorpen. De volgende reis is half augustus en gaat naar Oostenrijk.

Kinderboekenschrijver Gerard
Sonnemans heeft afgelopen week zijn
laatste workshop voor de zomervakantie gegeven. Na de zomervakantie gaat
hij weer verder met workshops in het
Wereldpaviljoen. Door het succes staan
er nu al een groot aantal workshops
gepland. Onder andere scholieren van
het Dendron College in Horst komen na
de zomervakantie langs.
Bij het Wereldpaviljoen worden
in het schooltje worden doorlopend
korte films vertoond met als belangrijkste een film over het leven van
Rosa en Sergio in Nicaragua. Ook
zijn er impressies van het toekomstige Wereldpaviljoen in Steyl en
het Wereldbomenproject 2011 te
bewonderen. Bij de stand staat een
opvallende wereldbol van drie meter

doorsnede met enkele kijkgaten. De
bezoeker kan door de gaten naar binnen kijken en informatie over de acht
millenniumdoelen ontdekken in een
zwevende donkere sterrenhemel.
In de marktkramen kan iedereen op touchscreens interactieve en
educatieve spellen over Eerlijke handel
en Als jij kon kiezen spelen. De spellen
geven een beeld van de ontwikkelingscyclus van het leven in Nicaragua
aan de hand van het verhaal over
Rosa en Sergio. Verder kan iedereen
op het Wereldpaviljoen een kaartje uit
Nicaragua versturen. Door middel van
een touchscreen en webcam maken de
bezoekers samen met Rosa en Sergio
een eigen ansichtkaart die ze vervolgens verzenden door te mailen naar
vrienden en bekenden.

Reünie veertig jaar
damesvoetbal
In 1972 is het damesvoetbal begonnen bij voetbalclub Sparta ’18 uit
Sevenum. Zij vieren dit jaar hun 40-jarig jubileum. De organisatie vond dit
reden voor een reünie en feestje voor leden, oud-leden, trainers en
begeleiders: voor iedereen een leuke gelegenheid om terug te kijken.

De Spartadames in 1973
De reünie vindt plaats op zaterdag
18 augustus op sportpark ’t Spansel in
Sevenum. Het programma begint om
12.00 uur met een voetbalclinic voor de
Sparta ’18 meisjes F tot en met C.
Om 14.30 uur is de ontvangst van de
reünisten. Het voetbaltoernooi voor
leden en oud-leden begint om 16.00
uur. Aansluitend is er een barbecue en
een feestavond voor oud-leden en

leden. Het feest duurt tot 01.30 uur.
De organisatie hoopt dat iedereen
foto’s van vroeger mee te nemen en
bijbehorende anekdotes door te geven
voor een grote fotocollage. Verder
zijn zij ook nog op zoek naar Heleen
Lammers, Hanneke de Vries en Nancy
Abels. Opgeven voor de reünie kan tot
12 juli bij Jan Huys via j.huys@home.nl
of via 077 467 36 72.
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Van Leuven mist aansluiting op TT
Door: Van der Sleen/Gebben racing
Voor het oog van tienduizenden toeschouwers behaalde Kevin van Leuven uit Swolgen in de Dutch Supersportklasse tijdens de TT in Assen, de vijfde plaats. Net als in de voorgaande wedstrijden kon hij de kopgroep niet
bijhouden. In het tussenklassement van de Dutch Supersport neemt de Yamaha-coureur ook de vijfde plaats in.
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Hoge scores
Wittenhorst
Door: Ruiterclub Wittenhorst
Afgelopen zondag stond het ruiterfeest van Ruiterclub Wittenhorst op de
kalender. Na een week van voorbereidingen lag het terrein er op zondag
perfect bij, mede dankzij de hulp van de leden. De wedstrijddag zelf verliep
geweldig.

Ondanks dat er geen podiumplaats
in zat, was Van Leuven niet ontevreden. Volgens hem zijn er tijdens de
kwalificatietrainingen vorderingen
gemaakt die zich zullen uitbetalen.
“Vooral de banden hielden zich goed.
Ik denk dat we op dat gebied een stap
vooruit hebben gemaakt.”
In de kwalificaties verzekerde
de Swolgenaar zich van de zesde
startplaats en dus een plaats op de
tweede startrij. Na de start kon Van
Leuven zijn zesde plaats echter niet
vasthouden. Hij moest deze inleveren
aan Rob Hartog. Hartog wist de coureur
behoorlijk partij te geven, waardoor
deze een poging om de top in zicht te
houden, zag mislukken.

Net als in de races hiervoor
konden Walraven, Bovee en Voskamp
zich al snel afscheiden van de rest
van het veld. Na vier ronden wist Van
Leuven Hartog te passeren, maar echt
afschudden lukte niet. Wel liep Van
Leuven iets in op nummer vier, Kervin
Bos.

Verschil van een
seconde met de top
Voskamp, op dat moment derde,
viel in de achtste ronde uit nadat hij
met zijn knie hard in aanraking kwam
met een curbstone. Het leverde Van
Leuven geen plaats winst op, want in
dezelfde ronde wist Hartog hem als-

nog te passeren. Van Leuven liet hem
echter niet zomaar winnen, en met
nog drie ronden te gaan liet hij Hartog
definitief achter zich. “Ik werd in het
begin teveel opgehouden door Hartog
om nog een gevecht met Bos aan te
gaan, maar ben niet ontevreden met
het resultaat”, resumeerde Van Leuven
de wedstrijd.
Het verschil van een seconde in
de kwalificaties moet weggepoetst
worden om in aanmerking te komen
voor een podiumplaats. “Gezien onze
tijden zijn we weer iets dichterbij de
top gekomen.” De race in de Dutch
Supersport werd gewonnen door Leon
Bovee, die ook het tussenklassement
aanvoert.

Voor de eerste keer werd er een kür
op muziek verreden voor de klasse Z2
en ZZ-Licht in handicap. Na iedere kür
gaf de jury een persoonlijke toelichting
over de verreden proef. Deze rubriek
was aantrekkelijk voor de ruiters en
amazones en voor het publiek. Het lukte
Marie-Louise Philipsen van Ruiterclub
Wittenhorst om met Rex een tweede
prijs te halen bij deze kür.
Daarnaast werden ook de verenigingskampioenschappen voor pony’s
en paarden verreden. Van elke club
kwamen vier combinaties aan start
bij de dressuur en vier combinaties bij
het springen. Na de dressuur waren de
verschillen tussen de teams uitermate
klein. Dit betekende dat het springen de
doorslag zou moeten geven. Uiteindelijk
werd de ponyclub van Sevenum
Limburgs kampioen bij de pony’s. Bij de
paarden was het ook spannend tot het
laatste moment. Toch lukte het de thuisclub Ruiterclub Wittenhorst om dit jaar
weer Limburgs kampioen te worden.
Ook de viertallen kwamen aan start in
Horst. Ook hier sleepte Wittenhorst de
eerste prijs in de wacht.

Individueel waren de combinaties
van Wittenhorst ook in goede doen.
Er werden veel prijzen in de wacht
gesleept. Bij het springen M wist Fried
van Stiphout met Uroki een vierde prijs
te behalen. In de klasse Licht werden
Edwin Verdellen en Cavallo vierde, een
zesde prijs was voor Loes Hofmans met
Captain Jack, een elfde prijs voor Lieke
van Stiphout met Spirit en een twaalfde
prijs voor Fried van Stiphout met Artier.
In de dressuur werden Marie-Louise
Philipsen en Rex eerste in de klasse
ZZ-Licht. Met Andreo werd ze in klasse
Z1 vierde. Diana Verheijen werd tweede
in de klasse M2 met Rockstar. Suzanne
Wijers werd eerste in het M1 met Boris.
In de klasse L2 werd Aniek Janssen
eerste en tweede met Zortin. De
derde plek was voor Patty Hanssen en
Chapeau. In het L1 werd Suzanne Wijers
eerste met Cindy, derde werd Rianne
Verdellen met Dolino, vierde was Susan
Smulders met Don Diablo en Patty
Hanssen en Dolci Vita werden vijfde. In
de klasse B werden Frouke Bettonviel
met Aragorn en Hanny Verdellen met
Zafire derde.

Van Kempen
assistent-trainer bij VVV
Frank van Kempen (40) uit Sevenum versterkt vanaf 1 juli de
technische staf van VVV-Venlo. Hij ondertekende een contract dat hem
voor twee jaar aan de Venlose club verbindt.
Van Kempen, die geboren en
getogen is in Sevenum, maakte het
afgelopen seizoen deel uit van de
begeleidende staf van PSV. Daar verzorgde hij de wedstrijdanalyses voor
het eerste elftal. Van Kempen heeft
al een lange carrière in de voetballerij. Vorig jaar nog behaalde hij zijn
diploma Coach Betaald Voetbal.
Tijdens de fgelopen jaren was hij
bij Helmond Sport assistent-trainer en
trainer van de beloften. Ook bij VVVVenlo krijgt Van Kempen meerdere
taken: “Ik ga me onder leiding van
Ton Lokhoff samen met Ben van Dael
bezighouden met de video-analyse,

het periodiseren en de verdere
ontwikkeling van spelers. Daarnaast
zal ik de helft van de tijd bezig zijn
als trainer en coach van de beloften.
Vooral naar dat laatste kijk ik erg uit:
ik merkte toch dat ik het ‘op het veld
staan’ wel erg miste en daar kan ik nu
weer naar terugkeren.”
Algemeen directeur Hans
Soentjens van VVV licht de keuze voor
Van Kempen toe: “Frank heeft op alle
vlakken en op alle niveaus binnen
betaald voetbal organisaties gewerkt
en is een echte duizendpoot. Hij weet
wat de rest van de staf van hem verwacht en kan daar goed op inspelen.”

Schutterijen niet door in OLS
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

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

De drie schutterijen uit de gemeente die meededen aan het oud-Limburgs schuttersfeest (OLS), dat dit jaar in het Belgische Ellikom werd
gehouden, zijn er niet in geslaagd om door te dringen tot de laatste ronde.
Aan het oud-Limburgs schuttersfeest deden dit jaar 148 schutterijen
mee. Zo’n 30.000 mensen kwamen op
het eerste weekend van het schuttersfeest af om de strijd te bekijken. De
schutterijen traden in zestallen aan. De
zes schutters moesten ieder drie ‘bölkes’ aan flarden proberen te schieten.
Schutterijen St. Lucia uit Horst en
St. Sebastianus uit Sevenum gingen
niet door op basis van hun prestaties.
De derde schutterij uit Horst aan de
Maas die meedeed aan het OLS, wist

op voorhand dat zij uitgesloten waren
van de eindoverwinning. Organisaties
die de afgelopen vijf jaar het schuttersfeest hebben georganiseerd,
mogen wel mee schieten maar zijn
uitgesloten om mee te kavelen voor
D’n Um, de grote prijs. Na de eerste
ronde van 18 punten bleven nog 34
schutterijen over. Na twee rondes
werd de groep uitgedund tot 22 zestallen. Hier zitten nog 17 Nederlandse
schutterijen bij, maar geen uit Horst
aan de Maas.
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Geen punten
voor Zeelen
Door: Benjan Racing Team
Grubbenvorster racetalent Koen Zeelen reed in de vijfde ronde van
het EK Superstock 600 voor het Benjan Racing Team op Motorland Aragon.
In het voorjaar maakte Zeelen al eerder kennis met dit circuit en zijn
motor.

Veel talenten op ruiterfeest Wittenhorst
Ruiterclub Wittenhorst uit Horst heeft op zondag 1 juli haar jaarlijkse paardenconcours op het ruiterterrein
bij Kasteelpark Ter Horst gehouden. Rondom het concours werden verschillende activiteiten voor jong en oud
georganiseerd. De vele bezoekers van het ruiterfeest hebben langs de kant kunnen genieten van veel zon en
getalenteerde ruiters. Voor kinderen was er een ponyweide opgezet, waar ze een rondje op een pony
mochten rijden. Er werden beelden tentoongesteld en schilderijen opgehangen voor een sfeervolle dag.
Voor meer foto’s van het ruiterfeest, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Fanclub Wout Poels
bereidt zich voor
De Tour de France 2012 is afgelopen zaterdag van start gegaan. Wout Poels, rijdend voor het team Vacansoleil is ook
dit jaar weer van de partij. Bovendien doet Wout een gooi naar het wereldkampioenschap wielrennen tijdens het
WK in Valkenburg. Reden genoeg voor zijn fanclub om een aantal activiteiten rond zijn deelname te organiseren.

“Tijdens de vrije training op
vrijdag had ik problemen met de
voorkant. We hebben de eerste
kwalificatie moeten gebruiken om
dit probleem op te lossen. Tijdens
de tweede kwalificatietraining wist
ik mijn tijd met 1,5 seconde te verbeteren en hoopte ik op een goede
sleep, zodat ik een nog betere tijd
kon zetten om een stap naar voren
te maken.”

lijk mis: vier coureurs gingen onderuit. Een van hen bleef op de baan
liggen. Dit leidde tot een rode vlag
en dus een herstart van de wedstrijd.
Zeelen startte goed en kwam
in een grote groep terecht, die
reden voor plek 10 tot en met
21. In dit gevecht remde de
Grubbenvorstenaar een fractie te
laat en moest over het kunstgras. Hij
finishte uiteindelijk als 17e.

Te vroeg afgevlagd

Goed gevoel voor
komende race

”Ik had uitgerekend dat ik nog
een rondje kon wachten om vervolgens aan te zetten. Ik had een goede
sleep te pakken, maar werd helaas
te vroeg afgevlagd, waardoor ik als
21e de race zou moeten starten”,
aldus de coureur.
Tijdens de race begon Zeelen
goed. Na een ronde ging het behoor-

“Het is heel jammer dat ik geen
punten mee naar huis heb kunnen nemen, maar ik ben blij dat ik
weer voor de punten heb kunnen
strijden. Dit geeft me weer een goed
gevoel voor de komende race”, aldus
Zeelen.

Crist Coppens
3 kogelbiefstukken € 6.95
diverse barbecue spiezen 4de gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

TE KOOP

BIJ INSCHRIJVING
sluiting inschrijvingstermijn
9 augustus 2012 om 14.00 uur

het woonhuis (voormalige pastorie) gelegen aan de
Wanssumseweg 6 te 5862 AA Geijsteren, kadastraal
bekend gemeente Wanssum sectie D nummer 1693,
groot drie en dertig are en vijf en twintig centiare (33.25a).
Inlichtingen:

Mathijsen & Weijs Notarissen
de heer C. Zaal
Dr. Poelsstraat 10
5802 AX VENRAY
Tel: 0478-586100
email: mail@notarisvenray.nl
alwaar ook de inschrijvingsvoorwaarden en de
inschrijvingsbiljetten te verkrijgen zijn.
Op zondag 22 juli organiseert de
fanclub van Wout Poels een eendaagse busreis naar de finale van de
Tour de France in Parijs. Afhankelijk
van het aantal deelnemers vertrekken er één of meer bussen richting de
Franse hoofdstad, waar de fans van
Poels hopelijk hun idool op de Champs
Elysées kunnen aanmoedigen tijdens
de laatste kilometers van de Tour. Het
is de tweede keer dat Wout Poels deel-

neemt aan de beroemdste wielerwedstrijd ter wereld. Het vertrek van de
fans vanuit Blitterswijck staat gepland
op zondagmorgen 03.30 uur.
Om 19.00 uur is het vertrek vanuit
Parijs. Aanmelden kan via Fanclub
Wout Poels of bij Roy Gooren op
06 51 03 46 51.
Wout Poels neemt op zondag
23 september deel aan de wereldkampioenschappen wielrennen in

Valkenburg. Tijdens de wedstrijd kunnen fans en sponsoren van Poels vanaf
een bijzondere locatie de verrichtingen van Poels bekijken. Het bestuur
van Fanclub Wout Poels gaat de Van
Tienhovenmolen in Wolfshuis/Bemelen
en het verhoogde terrein inrichten als
het Wout Poels vip-centre.
Fans en sponsoren kunnen nadere
informatie over dit evenement vinden
op www.woutpoels.nl (Foto: archief)

BEZICHTIGING
Op zaterdag 21 juli 2012 is er gelegenheid om het te koop
aangeboden object te bezichtigen tussen 14.00 uur en
17.00 uur.
Aanvaarding: uiterlijk 1 oktober 2012 of zoveel eerder als
wordt overeengekomen (vrij van huur).
Opmerkingen:
• verkoper behoudt zich het recht van gunning voor;
• bestemming van het te koop aangeboden object
is woonhuis
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Grad Lenssen onthult
Horst ondergronds

cultuur 27

Project Zomerlezen

Grad Lenssen graaft graag in de historie van zijn geboortestreek. En dat letterlijk en figuurlijk. In zijn nieuwe
boek ‘Horst ondergronds’ beschrijft hij niet alleen het ontstaan van Horst, maar ook de archeologische achtergronden van het dorp en de omgeving.

Jeugd duikt lezend
de zomer in
BiblioNu organiseert deze zomer het project Zomerlezen. Hiermee wil
BiblioNu het leesgedrag van basisschoolleerlingen in de zomervakantie
stimuleren. Verschillende basisscholen uit de regio werken aan het
project mee.
Alle kinderen lezen wel eens een
boek, ook in de vakantie. Toch blijkt
uit onderzoek dat het leesniveau van
basisschoolleerlingen in de zomervakantie daalt. BiblioNu wil daar met
het project Zomerlezen verandering in
brengen.
De leerlingen van basisscholen
Meuleveld uit Horst, De Klimboom
uit Swolgen, De Toverbal uit Venray
en De Samensprong uit Grubbenvorst

sluiten samen met de leerkrachten
een contract over het aantal boeken
dat zij gaan lezen in de zomervakantie. De leerlingen gaan de boeken
lenen bij de vestigingen van BiblioNu
en de bibliotheekmedewerkers helpen de kinderen met het zoeken naar
een leuk, geschikt boek. Na elk gelezen boek krijgt de leerling een sticker.
Het project wordt na de zomervakantie op school afgesloten.

Levensverhaal Mgr. Schraven

“De eerste oplage is beperkt tot
slechts vijftig stuks”, vertelt Grad
Lenssen, terwijl hij door het kersverse
exemplaar van zijn boek Horst ondergronds bladert. “Maar bij voldoende
belangstelling laat ik er uiteraard meer
drukken.” De 87-jarige Lenssen heeft
veel tijd gestoken in zijn nieuwste
werk. “Het boek bestaat uit twee
gedeelten. Het eerste beschrijft de
vroegste ontstaansgeschiedenis van
Horst en in het tweede gedeelte laat

ik aan de hand van fotomateriaal een
aantal interessante archeologische
vondsten en ontdekkingen zien, die in
de afgelopen jaren in Horst en omstreken gedaan zijn.” Sommige vondsten
zijn uit de Middeleeuwen, anderen
van recente datum. “Er zijn natuurlijk
talrijke voorwerpen uit de Tweede
Wereldoorlog gevonden, maar wist u
bijvoorbeeld dat de oudste ijzeren ploeg
van Nederland ook in Horst is ontdekt?”
vervolgt Lenssen. Horst ondergronds

Kunstwerk in kerk
Broekhuizenvorst

is vooral bedoeld voor mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedeDe priester-kunstenaar Jan Haen gaat tussen 23 juli en 31 augustus in de
nis van Horst. Het is een compilatie
vroegere ’kinderkapel’ van de kerk van Broekhuizenvorst het levensverhaal
van eerder gepubliceerde boeken en
van de in China vermoorde bisschop Schraven uitbeelden.
artikelen, rijkelijk aangevuld met eigen
foto´s en persoonlijke bevindingen van
Grad Lenssen. Binnenkort ligt het in
eigen beheer uitgegeven boekwerk in
de Oudheidskamers en musea van Horst
aan de Maas. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen
met Grad Lenssen op 077 398 10 06.

Specialist in tuinplanten

Met langzaam
werkende meststoffen
goed afgehard
lage prijzen

Alle soorten winter- Tuinplanten en
groenteplanten
bomen tot wel
(winterprei enz.)

4 grote
vaste planten
voor

€ 10,-

(3-liter pot)

50%
goedkoper

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
wespenbestrijding!

dan ergens anders

Openingstijden:
ma t/m vr van 09.00 - 18.0
za van 09.00 - 16.00 uur 0 uur

Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl
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Geraniums en
perkplanten
grote keuze
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Voor meer informatie zie onze website
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14, www.hetmaashotel.nl

Op een van de wanden beeldt
Haen de portretten van de martelaren
uit. Hier staat ook Mgr. Frans Schraven
tussen. Monseigneur Schraven was
een Lazarist, afkomstig uit Lottum en
Broekhuizenvorst. Hij werd 63 jaar. Hij
staat tussen monniken en Lazaristen
uit heel Europa. Boven de portretten
van de martelaren staan drie afbeeldingen van Jezus met vrouwen.
Pater Jan Haens werk heeft een
sterk collectief karakter. Hij werkt elke
dag samen met een groep vrijwilligers. Hij heeft daar wereldwijd goede
ervaringen mee. Zo wil hij ook in

Broekhuizenvorst te werk gaan. De
vrijwilligers werken van maandag tot
en met vrijdag.

Pater zoekt onderdak
voor vrijwilligers
Iedereen is uitgenodigd deel te
nemen aan dit project. Daarnaast
zoekt de pater voor zichzelf en andere
vrijwilligers onderdak tijdens zijn
verblijf in de omgeving. Voor meer
informatie of opgave, mail naar stichting.mgr.schraven@gmail.com of bel
naar 045 544 54 19.
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Nieuwe datum Plaggenhouwers

Lustrumeditie Oldtimer Festival

Liedjesavond

V.C. De Oldtimers uit Melderslo organiseert op 7 en 8 juli het Oldtimer Festival in Horst aan de Maas. Op deze
eerste lustrumeditie kunnen het publiek en deelnemers genieten op het inmiddels internationaal bekende festival.
Het evenemententerrein in Kasteelpark ter Horst wordt omgetoverd tot een oldtimermekka.

De organisatie van de Grubbenvorster liedjesaovend laat weten per
abuis een verkeerde datum door te hebben gegeven voor hun eerste
activiteit van het nieuwe carnavalsseizoen.
Onder het motto ‘Laot dich zeen’
organiseren zij op zaterdag
22 september de jaarlijkse liedjesaovend oftewel het GVK 2012.

Schrijvers van liedjes kunnen
zich melden bij de organisatie via
liedjeskonkoer@plaggenhouwers.nl

Peelmuseum
America opent
Het Peelmuseum in America gaat op zondag 8 juli een extra dag
open. Bezoekers zijn van 13.00 tot 16.00 uur welkom. Zij kunnen de
vernieuwde collectie in beide museumgebouwen en op het
buitenterrein komen bewonderen.
Normaal gesproken is het
museum van begin april tot eind
oktober alleen op woensdagmiddag geopend van 13.30 tot 16.30
uur en op afspraak. In het verleden
is het museum wel eens op zondag
geopend. Onverwachts kwamen daar
een hoop bezoekers op af.

Daarom opent het museum nu
weer op een zondag. Er zijn deskundige medewerkers van het museum
aanwezig om het een en ander uit te
leggen.
Voor meer informatie over het
museum, bel 077 464 16 26 of kijk
op www.peelmuseum.nl

Twaalf accommodaties

Kunst op vakantie
Vereniging Verblijfsrecreatie Horst aan de Maas organiseert op zondag
22 juli Kunst op vakantie. Op twaalf verschillende accommodaties zijn
kunstenaars uit de omgeving uitgenodigd om hun werken tentoon te
stellen, te demonstreren en te verkopen.
Tijdens Kunst op vakantie kan
iedereen het werk van plaatselijke
kunstenaars komen bewonderen
op de accommodaties van recreatieondernemers.
Er zijn verschillende fietsroutes
uitgestippeld zodat iedereen zijn of
haar eigen route kan bepalen. De
routes zijn toegankelijk voor scootmobielen en op enkele locaties is er ook
een invalidentoilet aanwezig.

Terwijl de volwassenen de kunst
bewonderen, kunnen kinderen creatief bezig gaan met schilderen, cupcakes versieren, kleien en schminken.
Voor meer informatie over de vereniging, de routes en de activiteiten kijk
op www.tussenmaasenpeel.nl
Voor vragen kan men terecht bij
Mariet Christiaens op 06 12 81 07 00
of via een e-mail naar
info@tussenmaasenpeel.nl

Oude voertuigen, gevleugelde
automobielen als de Cadillacs en Buicks,
bromfietsen uit de nozemtijd, Harley
Liberator en jeeps, tractoren en trucks
zullen van de partij zijn.
Ook wordt er een onderdelenmarkt
georganiseerd voor wie nog net dat
laatste onderdeeltje nodig heeft om
een restauratie te voltooien. Ook voor
miniaturen, boeken of gereedschap kan

men hier terecht. Diverse voertuigen
worden te koop aangeboden.
Beide dagen zijn er demonstraties
en toertochten voor oldtimers. Er zijn
prachtige routes uitgezet in de omgeving voor twee- en vierwielers, met
als hoogtepunt op zondag het Concours
d’Elegance. Hier worden de voertuigen
door een deskundige jury beoordeeld
op originaliteit en kwaliteit van restau-

ratie. Voor de kids is er beide dagen een
Afrikaans junglespel waarbij met behulp
van dierengeluiden een parcours word
afgelegd, en op zondag is er een luchtkussen. Het festival is geopend voor
publiek op zaterdag van 14.00 tot
19.00 uur en op zondag van 11.00 tot
18.00 uur. Voor meer informatie, kijk
op www.oldtimerfestivalhorst.nl of
bel 06 36 18 38 58.

Bokstock in Swolgen
Tijdens Bokstock in Swolgen staan muziek, spel en gezelligheid op de agenda. De organisatie heeft voor
14 en 15 juli een mooi programma in elkaar gezet met muziek, een goochelaar en de open kampioenschappen
eiergooien.
Op zaterdagavond zet de band
MmoozZ de tent op z’n kop. De band
heeft jarenlange ervaring als coverband. Ze spelen de nieuwste top
40-hits, pop, rock, Nederlandstalige
muziek, soul, golden oldies en zelfs
dance. De organisatie heeft een
groot dj binnen kunnen halen om
de avond aan elkaar te praten: Paul

Rabbering, bekend van radiostation
3FM. Ook de Swolgense dj Tim Little is
van de partij. De tent aan de Jan van
Swolgenstraat is open vanaf 20.00 uur.
Op zondagmorgen wordt een
heilige mis in de feesttent opgedragen door pastoor Ruud Verheggen. De
mis wordt muzikaal ondersteund door
fanfare Vriendenkring uit Swolgen.

Bij de koffie na de mis toont
goochelaar Magic M zijn kunsten. Hij
zal ook ’s middags iedereen verbazen
met zijn trucjes. Sonja Kursten tovert
de allerkleinste snoetjes om tot de
mooiste Disneyfiguren.
Om 13.00 uur starten de
Swolgense open kampioenschappen
eiergooien.

Vrijdag 6 juli

Bijpraten met

Toën van Barcelona

Het leek Toën leuk om de oude
stamgasten van Barcelona nog
een keer te ontmoeten.
Hij zal vanaf 21.00 uur aanwezig
zijn in het kleinste café van Horst.

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN
tie zijn wij
kvakan
Wegens de bouwva
juli t/m za 4 aug.
14
za
n
va
n
geslote

30 juli

Tel. (077) 464 17 55 WWW.VANRENGSBESTRATINGEN.NL

Suzuki
en

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Bronboringen & Bronbemalingen

Tuinberegeningspompen

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

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

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

Lekkernij
Proeverij

Een avondvullend programma
met mooie gerechtjes gecombineerd met lekkere bieren.
In samenwerking met
“de Zwerfkei”.
Alleen op reservering.
Aanvang 20.00 uur.

Wilhelminaplein 13 Horst

Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!
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Bouwvakfeest
in Horst
De Lange Horst organiseert op vrijdag 13 juli de tweede editie van de
bouwvakfeesten op het Wilhelminaplein in Horst. De bouwvakfeesten
beginnen om 19.00 uur en eindigen om 02.00 uur. De feesten zijn bedoeld
om de bouwvakvakantie mee in te luiden.
Vroeger was het heel normaal dat
de bouwvakvakantie ingeluid werd
met een groot feest. Die traditie is de
afgelopen jaren echter behoorlijk vervaagd in Horst. Er werden wel feestjes,
borrels of dinertjes gehouden, maar
het massale bouwvakfeest ontbrak.
Waarom, dat weet Jannis van den
Heuvel van café De Lange niet.
Jannis vertelt dat vroeger de
bouwvak altijd met een groot feest
op het Wilhelminaplein werd ingeluid. “De eigenaar van De Lange, Eric
Janssen, en ik kwamen samen op het
idee om de bouwvakfeesten als traditie weer op te pakken. De broer van
Eric heeft namelijk een eigen bouwbedrijf en had ooit gezegd dat hij het
zonde vond dat die traditie verdwenen
was.” Hij vertelt nog dat het feest niet
alleen voor bouwvakkers is. “Iedereen
is welkom hoor. Het is niet zo dat er
alleen bouwvakkers mogen komen.”
Komkommer- en tomatenteler
René Welles uit Grubbenvorst heeft
ook geen bouwbedrijf, maar gaat dit
jaar wel samen met zijn medewerkers
naar de bouwvakfeesten. “We zorgen
eerst ’s middags met z’n allen dat het

Toneelvereniging Ernst & Humor uit Swolgen organiseerde dit jaar voor de zesde keer haar
Sprookjestocht. Wandelaars konden op zondag 1 juli tijdens een wandeling door de Swolgense bossen
de vertolking van diverse sprookjes bewonderen. Onder andere Hans en Grietje, Doornroosje,
Sneeuwwitje, Assepoester, Roodkapje, Rapoensel en zelfs de Kikkerkoning waren in het Sprookjesbos.
Voor meer foto’s, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
De wandeling werd drukbezocht.

De Maas van twee kanten bekeken
Na de fietstocht door de Peel van 2011 gaat de fietstocht van IVN de Maasdorpen op zondag 8 juli langs een
route in de Maasduinen, aan de overkant van de Maas. Dit 4.500 hectare grote natuurgebied kent prachtige
landschappen met veel bijzondere planten en dieren.

werk af is en daarna gaan we samen
naar het Wilhelminaplein.” Voorheen
hield het bedrijf altijd een personeelsfeest rond de bouwvak. “De bouwvakfeesten zijn een extraatje. We gaan er
gewoon naartoe voor de gezelligheid.”
Hij verwacht dat vooral de scholieren
die bij hem werken, meegaan. “Maar
de volgende morgen moet er weer
gewoon gewerkt worden, dus ze moeten wel weer fit zijn”, lacht hij.
Vorig jaar werden de bouwvakfeesten op het Wilhelminaplein in
Horst weer voor het eerst gehouden.
Ook dit jaar wil café De Lange Horst
deze traditie voortzetten.
De muziek tijdens het voorprogramma op vrijdag 13 juli wordt
verzorgd door de band 30past7
uit Lottum en dj Styn. Het hoofdprogramma ligt in handen van de
rockband Vintage 79. Deze vierkoppige band speelt rockmuziek, met
nummers van onder andere Bruce
Springsteen, Metallica, Triggerfinger
en de Counting Crows. Om 01.00 uur
wordt de muziek gedimd en gaat het
feest binnen verder. De entree is deze
avond gratis.

Demonstratie
quilten
In het weekend van 7 en 8 juli is er een demonstratie quilten in Museum
De Locht in Melderslo. Quilten is een oude handwerktechniek met een
warme deken als eindresultaat.

Het Reindersmeer
De paden en routes laten de fietsers
kennismaken met de duinen van de
Maas. Deze worden ook wel paraboolduinen genoemd, vanwege hun hoefijzervorm. De heen- en terugtocht ligt

aan deze kant van de Maas,
maar daar heeft IVN ook een route
uitgestippeld. De Maas wordt tijdens de
45 kilometer lange route twee keer per
veer overgestoken. De fietstocht begint

om 10.00 uur bij de parkeerplaats aan
de Venrayseweg in Horst. Rond
16.00 uur verwacht de organisatie terug
te zijn. Zij adviseert eten en drinken voor
onderweg mee te nemen.

Lijbrandt,
glasvezel,
klaar.

‘zaterdag 7 juli van 10.00-17.00 uur
demodag bij Novocom in Horst’

Klaar 50

Internet / TV / Bellen

4500

Klaar voor maar

/mnd

• Internet 50/50 Mbps
• Digitaal (DVB-c) én analoog 39 TV-zenders en 40 radiozenders
• Bellen vanaf € 0,02 p/min. en gratis nummerbehoud
www.lijbrandt.nl

@LijbrandtNL

Ervaar zelf de beste
verbinding met de wereld
om u heen tijdens de
Demodag bij Novocom.

Novocom
Kerkstraat 18
5961 GD Horst

facebook.com/Lijbrandt 088 5552540

ahor0612

pakket

De eerste stap bij quilten bestaat
uit het aan elkaar naaien van losse
lapjes met uiteenlopende kleuren.
Dit is het zogenaamde patchwork.
Daarna wordt een deken gemaakt met
het patchwork als bovenlaag, vervolgens een warme tussenlaag en aan de
onderzijde een lap dunne stof. Deze
drie lagen worden aan elkaar gemaakt
en het eindresultaat is dan een kleurrijke, warme deken. Quilten ontwikkelde zich de afgelopen jaren in de
richting van een kunstzinnig ambacht

waarvoor behalve vakmanschap ook
veel creativiteit vereist is.
Op zondag mogen kinderen lapjes
weven. Ook is er een optreden van
Math Craenmehr en zijn de smeden aan
het werk in de smederij. Tot november
is er een tentoonstelling ingericht over
de maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg vanaf
1800 tot 1950.
Het museum is open van 11.00 tot
17.00 uur. Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl
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Toch kermis voor Maasdorp
Fietstocht
zo 8 juli 10.00 – 16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: parkeerplaats
Venrayseweg

Open dag

Fietsen voor alleenstaanden

zo 8 juli 13.00 -16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

zo 8 juli 11.00 uur
Locatie: vertrek Parkhotel

Openstelling

Tafelvoetbaltoernooi

wo 11 juli 13.30 -16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

zo 8 juli 13.00 uur
Locatie: café De Lange

Broekhuizenvorst

Optreden Side-Effect

za 7 juli 21.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Minikermis
zo 8 en ma 9 juli 14.00 -20.00
uur
Locatie: café-zaal ’t Dörp

Optreden Blue Beans
zo 8 juli 21.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Zomerbraderie
do 12 juli 12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

Kronenberg

Dorpsraadvergadering

Kermis Broekhuizenvorst
krijgt dorpskarakter
Eetcafé ’t Dörp in Broekhuizenvorst organiseert dit jaar voor het eerst een eigen kermis. Op zaterdag 7 juli
opent de kermis om 19.00 uur en op zondag en maandag starten de attracties om 14.00 uur.
De muziek wordt zaterdag 7 juli
vanaf 21.00 uur verzorgd de jonge
rockers van Side-Effect. Zondag 8 juli
treden de Blue-Beans vanaf 21.00 uur
op en op maandag 9 juli is de
matinee met de Rambo’s. Op dinsdag
10 juli draait dj Rick Lemmen
verzoekjes. Afgelopen jaar werd
duidelijk dat de kermis in
Broekhuizenvorst om financiële
redenen niet meer door kon gaan.
Eetcafé ’t Dörp vond dit erg jammer

en heeft zelf het initiatief genomen om
een nieuwe kermis op te zetten. “We
hebben contact opgenomen met een
exploitant van kermisattracties. Daarna
zijn we met het idee naar de gemeente
en de dorpsraad gegaan. Zij reageerden
beide positief en hebben meegewerkt”,
laat Els Janssen van ’t Dörp weten. “De
kermis heeft een laagdrempelig
karakter. Ritjes in de attracties kosten
voor kinderen 50 cent. Hiermee willen
we het dorpse en traditionele karakter

van de kermis terugbrengen.” De
kermis komt deels door sponsoring
tot stand. ”De stroom voor de
attracties wordt gratis geleverd door
een plaatselijk bedrijf.” Op de kermis
staan zijn onder andere attracties
zoals een carrousel, zweefmolen, en
springkussen te vinden. Op zondag is
er een barbecue voor iedereen en
gratis ranja voor de kinderen. Verder
wordt er een prijs uitgereikt voor de
leukste kermispapa of -mama.

wo 11 juli 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

Meerlo

St. Goarviering
zo 8 juli 10.30 uur
Locatie: St. Goarkapel

Optreden The Rambo’s
ma 9 juli 18.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Melderslo

Demonstratie quilten

Griendtsveen
Terrasconcert Pink
Panthers
vr 6 juli
Locatie: Herberg de
Morgenstond

Horst
Naaicafé

vr 6 juli 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 7 en zo 8 juli 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Optreden Math Craenmehr
zo 8 juli 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum
Sèrumse Fiste

vr 6 t/m zo 8 juli
Organisatie: stichting
Straatfeesten
Locatie: centrum

Oldtimers festival
za 7 en zo 8 juli
Organisatie: VC De Oldtimers
Locatie: Kasteelpark ter Horst

Tienray

Kofferbakverkoop

vr 6 t/m di 10 juli
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: centrum

zo 8 juli 08.30 – 15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Kasteellaan

Tienderse kermis

Veiling voor carnavalsvereniging

Vlooienmarkten
Broekhuizen
Carnavalsvereniging de Krey uit Broekhuizen organiseert op zondag
15 juli een vlooienmarkt in het centrum van Broekhuizen. Op de echt
ouderwetse vlooienmarkt worden tal van bruikbare spullen tentoongesteld, maar worden diverse spullen ook per opbod geveild.
Alle kinderen uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst hebben de gelegenheid om hun eigen speelgoed te
verkopen op de kindervlooienmarkt.
Daarnaast zorgt de organisatie voor
muziek, een ballonnenwedstrijd met
leuke prijzen en een luchtkussen.

De vlooienmarkt staat op de
Veerweg in Broekhuizen, bij de veerpont aan de Maas. De markt start
om 11.00 uur en entree is gratis.
Het feest eindigt om 22.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cvdekrey.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
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

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

Kerkdiensten
Heilige mis

09.45

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Grubbenvorst
wonen, welzijn en zorg

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

www.proteion.nl

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

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

Horst (Lambertus)

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

zaterdag

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

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Broekhuizen
zondag

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.30

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl
zomer uitverkoop
met kortingen tot 55%

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

A la Carte restaurant
vrijdag • zaterdag • zondag

Meterik

klimwand • lasergun • boerengolf • klootschieten
Venlo
Swolgen
• klimwand • lasergun • boerengo
klimwand • lasergun • boerengolf • klootschieten
• en nog veel meer
aren

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

Huisartsenpost

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

Venray

zaterdag

Heilige mis

19.00

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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

donderdag

Tandarts

Rehoboth

Spoedgevallendienst
06 juli t/m 12 juli
Tandarts Gonnie Eijkemans
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

zondag

vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

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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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Jansen-Noy; een modezaak vol sfeer en inspiratie met altijd de nieuwste
trends van meer dan 200 topmerken. Waar ons hele team elke dag keihard
werkt om onze klanten de service, sfeer en kwaliteit te bieden die zij verdienen.
Bij Jansen-Noy is geen dag hetzelfde. Er is altijd wat te doen en te beleven.

guides in

Become one

of the

fashion

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een:

(minimaal 32 uur)

Voel jij je als een vis in het water tussen de merken die wij
op deze afdeling verkopen zoals Maison Scotch; Dept;
Supertrash; G-star; MET-Jeans; Vila en Only? Heb jij
passion for fashion?! Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je bent ondernemend en vindt het een uitdaging om
iedere dag opnieuw onze klanten op een professionele
manier van dienst te zijn.
Je beschikt over verkooptalent; gevoel voor mode;
service- en klantgerichtheid; goede communicatieve
vaardigheden.
Je bent flexibel ingesteld en werkt graag in een team.
Aantoonbare ervaring in de modebranche en
bekendheid met de merken die wij verkopen is
een vereiste.

Verloskundige zorg

Brand, ongeval of misdrijf

www.brugeind.nl

Fashion guide dames trend

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

nov
nu ook ka

Het werken op koopavonden, zaterdagen en ongeveer 8
koopzondagen per jaar is een voorwaarde voor deze functie.

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

Wij bieden onmiddellijke indiensttreding en prima arbeidsvoorwaarden.
Word jij onze nieuwe collega? Stuur je brief binnen twee weken na
verschijnen van deze advertentie naar: Jansen-Noy t.a.v. Personeelszaken;
Postbus 6813; 5975 ZG Sevenum, of mail naar info@jansen-noy.nl.
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26 juni 2012: ‘De coöperatie groeit en bloeit op de Floriade’

Geslaagde
ledenbijeenkomst
op de Floriade
Op dinsdagavond 26 juni 2012
genoten 600 leden van Rabobank
Maashorst van de gezamenlijke
ledenbijeenkomst ‘De coöperatie
groeit en bloeit op de Floriade’.
Deze bijeenkomst vond plaats in
het Congrespaviljoen op het
Floriade-terrein. Het was een
bijzondere avond met een
gevarieerd programma.
De eerste gasten meldden zich al
omstreeks 18.00 uur voor een kop
koffie, waarna om 19.30 uur de deuren
tussen ontvangstruimte en zaal
geopend werden. Binnen enkele
minuten zaten 600 gasten op hun
stoel en kon het korte
voorprogramma door de Horster
Revue beginnen. Om 20.00 uur
startten we met het officiële
programma. Simone van Trier opende
de bijeenkomst en leidde vervolgens
Rob Knoops in. Rob gaf een terugblik
op 2011 en sprak over de belangrijkste
thema’s van 2012. Uiteraard kwam
ook de voorgenomen fusie met
Rabobank Venray uitgebreid aan bod.
Dit onderwerp was ook het
belangrijkste onderwerp tijdens de
interviews met Gé Vossen (voorzitter
Raad van Commissarissen) en Emile
Geelen, Wim Douven en Fons Kersten
(namens de ledenraad).

Na de pauze vervolgden we het
programma met onze gastspreker prof.
dr. Willem Vermeend. Vermeend is één
van de grote specialisten op
het sociaaleconomische vlak en
het financiële en fiscale terrein in
Nederland. Hij is uitstekend op
de hoogte van alle actuele
ontwikkelingen en trends op
economisch, financieel en fiscaal terrein.
Na afloop waren veel gasten enorm
enthousiast over zijn zakelijke doch
menselijke en humoristische wijze van
spreken. Willem combineerde dit met
zijn visie over diverse boeiende
thema’s.
Het programma werd afgesloten met
een optreden door een delegatie van
de Horster Revue ‘Hôrs zuût sterre’.
Een leuke afsluiting van de avond met
verschillende liedjes die eerder ook
tijdens ‘de revue’ ten gehore werden
gebracht. Omstreeks 23.45 uur
vertrokken de laatste gasten richting
de shuttlebussen. Alle gasten
ontvingen een plantje van een
bepaalde vruchtensoort in het kader
van groeien en bloeien tijdens en na
deze ledenbijeenkomst.
Leden, Raad van Commissarissen,
ledenraad, Directie en collega’s
van onze bank kijken terug op
een geslaagde bijeenkomst.

Datum:
12
zaterdag 7 juli 20
2.00 uur
Tijdstip: 09.30 - 1

Arenadiscussie
Themagroep
Ervaren en Betrokken
Op maandagmiddag 18 juni 2012 organiseerde de themagroep Ervaren
en Betrokken een arenadiscussie. Tijdens de bijeenkomst gingen 25
ervaren en betrokken leden van Rabobank Maashorst onder leiding van
Tjalling Damming de discussie met elkaar aan. Daarbij waren de
informatievoorziening en communicatie over de thema’s leefbaarheid,
individualisering van de samenleving, gezondheidszorg en huisvesting
de belangrijkste gespreksonderwerpen.
De themagroep Ervaren en Betrokken is
één van de 12 actieve themagroepen van
Rabobank Maashorst. Leden van de bank
ontmoeten elkaar en gaan de open en
actieve dialoog met elkaar aan. De lokale
gemeenschap staat daarin centraal.
Rabobank Maashorst is een betrokken
partner van de regio en biedt leden graag
de faciliteiten om mee te denken en mee
te praten over diverse actuele en relevante
thema’s.

Locatie:
orst
Rabobank Maash
Centrum Horst
Steenstraat 3
:
Meer informatie
l/maashorst
.n
k
n
a
b
o
b
a
.r
w
w
w
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Impressie ledenbijeenkomst

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

Meer informatie over themagroepen
is terug te vinden op onze
ledenwebsite: www.maashorstleden.nl
Ga naar ‘Door leden’ en klik
vervolgens op ‘Themagroepen’.
Heeft u interesse om deel te nemen
in een bepaalde themagroep?
Neem dan contact met ons op
via (077) 397 92 02 of
cooperatie@maashorst.rabobank.nl

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

