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Jetta Klijnsma in Horst
In het centrum van Horst ging Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma (PvdA, links op de foto) op
vrijdagmiddag en -avond 17 augustus met inwoners van Horst aan de Maas in gesprek. De politica
werd rondgeleid door raadslid Roy Bouten (PvdA) van Gemeente Horst aan de Maas.

Birdman Festival afgelast
Na zwaar beraad heeft organisatiebureau LinQ Events vandaag alle relaties en leveranciers van het Birdman
Village Festival 2012 rechtstreeks geïnformeerd over het besluit om het festival dit jaar niet door te laten gaan.
De maandenlange voorbereiding
heeft niet geleid tot voldoende kaartverkoop. Voor het evenement met
acts als de Heideroosjes, Quintino en
Def P & The Beatbusters werden tot nu
toe slechts een kwart van de beschikbare kaarten verkocht. De organisatie
heeft aan de hand van deze aantallen
een prognose gemaakt en uiteindelijk
moeten besluiten het evenement te
annuleren. “Het risico is te groot. Het
zou wellicht een verlies op kunnen
leveren dat LinQ Events niet kan
opvangen. Bovendien willen we ook
niet dat leveranciers uiteindelijk de
dupe worden, omdat er rekeningen

niet betaald kunnen worden”, aldus
organisator Paul Rengs, die de afgelopen dagen alle mogelijke opties om
Birdman Village 2012 toch door te laten
gaan heeft bekeken, maar uiteindelijk
nog maar overbleef met één scenario:
de stekker eruit.
“We hebben geen idee hoe het
komt dat het publiek het laat afweten”,
stelt Van Rengs. “Wij waren er helemaal
klaar voor. Het concept Birdman Village,
waarin gekozen is voor de combinatie
dance en livemuziek, is erg goed en
reacties van potentiële bezoekers zijn
zeer positief. Er is veel aan PR gedaan
en de line-up liegt er niet om. We heb-

ben zelfs het allerlaatste Heideroosjes
regioconcert. Maar desondanks blijft
de kaartverkoop dramatisch achter.”
De organisatie van Birdman
Village 2012 en LinQ Events wil
iedereen, en met name ook de vele
vrijwilligers, ontzettend bedanken
voor hun enorme inzet in de voorbereidingen. “Met pijn in ons hart is dit
besluit genomen, maar het risico van
een fiasco kunnen wij niet dragen”,
zegt Van Rengs. Alle aangekochte tickets worden terugbetaald. Bezoekers
worden hierover via de website
www.birdmanfestival.nl nader
geïnformeerd.

Het programma bestond uit drie
delen, waarbij Klijnsma eerst werd
uitgenodigd om samen met een aantal
genodigden een broodje te eten in
lunchroom Beej Mooren in Horst.
Vervolgens toog het gezelschap naar
het centrum, waarbij Klijnsma tussen
18.30 en 20.30 uur in totaal 250 rode
rozen uitdeelde.
“Het blijft mooi om te zien hoe
politici als Jetta, in een tijd van oneliners en populisme, dik drie kwartier
met iemand in gesprek is over zijn of
haar problematiek”, aldus Roy Bouten
op zijn weblog. Het gezelschap ging

om 20.30 uur terug naar lunchroom
Beej Mooren voor een huiskamerbijeenkomst. Hier ging Jetta Klijnsma in
gesprek met ervaringsdeskundigen en
andere geïnteresseerden over de kanteling van de WMO en de initiatieven
die daar uit voort komen.
“We hebben daarnaast gesproken over het project Tientjes en een
leefbaarheidsproject uit Kronenberg.
Projecten waar ik stuk voor stuk nog
een keer mee aan de slag wil en
moet”, aldus Roy Bouten.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Interim-directeur Bert van Valburg

Nieuw bestuur voor Streekomroep Reindonk
Streekomroep Reindonk uit Horst heeft een nieuw bestuur.
Onder aanvoering van oud-wethouder Arie Stas wordt een nieuwe weg
ingeslagen, waarbij onder meer professionalisering van de omroepactiviteiten centraal staat. Vanaf zaterdag 1 september wordt de omroep
geleid door interim-directeur Bert van Valburg.
Het kersverse bestuur van
Streekomroep Reindonk presenteerde
zich op dinsdag 21 augustus, nadat zij
de avond daarvoor hun plannen hadden gepresenteerd aan de vrijwilligers
van de omroep. De boodschap van het
nieuwe bestuur, onder aanvoering van
voorzitter Arie Stas, is duidelijk: “We
gaan de komende drie jaar de omroep
professionaliseren. De eerste stappen

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
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

zijn al gezet door de verschillende
bestuursleden een duidelijk omlijnd
takenpakket mee te geven om de doelstellingen te bereiken.” Jan Nabben,
voormalig CEO Munckhof Groep, gaat
zich bezig houden met commerciële
zaken, Frans Kunnen, die als enige uit
het vorige bestuur is aangebleven,
blijft zijn functie als secretaris invullen.
Verder zijn Huub Dings, oud-wethouder
in Sevenum en Bennie Oolthuis, voormalig gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor respectievelijk pr en
marketing en personeelszaken. Arie
Stas vertelt: “Ik ga er van uit dat hier
over tien jaar een hele andere, jongere
club zit. Onze doelstelling is om de
komende drie jaar de omroep professioneler te laten werken, meer bedrijfsmatig. Daarbij staan onder meer de
belangen van de vrijwilligers die voor
de omroep werken centraal. Als wij
onze taak hebben volbracht, dragen we
het stokje graag over aan een nieuw
bestuur.”

Met heel veel
mensen praten
In december wordt het bedrijfsplan
voor het ‘nieuwe’ Reindonk gepresenteerd, waarna uiterlijk 1 april 2013
een vaste directeur wordt benoemd.
Tot die tijd neemt Bert van Valburg de
honneurs waar.
Van Valburg werkte eerder voor
diverse streekomroepen, zoals de
lokale omroep Eindhoven. Volgens
Stas is bewust voor Van Valburg
gekozen, omdat hij de weg in
omroepland goed kent. Voor de

Jan Nabben, Frans Kunnen, Arie Stas, Bennie Oolthuis en Huub Dings
kijkers en luisteraars verandert er de
komende tijd niets. “Er liggen wel
plannen om de programmering te
veranderen, maar hoe precies is nog

niet bekend”, zegt Stas. “We gaan op
korte termijn met heel veel mensen
praten om nieuwe ideeën op te
doen.” Over de financiering van de

nieuwe Streekomroep Reindonk is het
bestuur nog in gesprek met externe
partners, zoals Gemeente Horst aan
de Maas.

Man uit Sevenum vast voor
wapenbezit
Een 43-jarige bewoner van een pand aan de Steeg in Sevenum is dinsdagmiddag door de politie
aangehouden. In de woning lagen drie geladen geweren, een doorgeladen pistool en zo’n 130 stuks munitie.
De agenten troffen bij de
doorzoeking daarnaast ook vuurwerk
en springstof aan. Nadat de politie
informatie kreeg over de aanwezigheid
van wapens in de woning, stelde
deze een onderzoek in. De verdachte
werd door een arrestatieteam

aangehouden. Hij is voor verder
onderzoek en verhoor in verzekering
gesteld. Uit het onderzoek moet blijken
waarom hij in het bezit was van de
wapens. De aangetroffen springstof
vormde geen acuut gevaar, maar is
door de Explosieven Opruimingsdienst

Defensie (EOD) veiliggesteld en
wordt onschadelijk gemaakt. Een
woordvoerder van de politie kon nog
niet zeggen of er meerdere personen
in het pand aan de Steeg woonden en
wanneer de man wordt voorgeleid aan
de Rechter-commissaris.
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Commercieel adviseurs
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
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Laurent Smedts
077 396 13 53
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Verwen jezelf
met een heerlijke
gezichtsbehandeling

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Mooi en fris boeket
naar keuze

Vier generaties Weijs
in America
In America is op donderdag 26 juli de vierde generatie van de
familie Weijs geboren. De jongste telg aan de stamboom is Phoebe,
dochter van trotse ouders Ruud Weijs en Ilona van de Vin. Op de
foto staan moeder Ilona, oma Nel van de Vin en super oma An van
de Sterren met Phoebe als stralend middelpunt. Alle vier de
generaties Weijs wonen in America.

Uitgebreid lunchen
inclusief drankje
voor twee personen

€52,00

€26,00
€20,00

€10,00
€20,50

€10,25

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Politie ontdekt steeds meer
hennepkwekerijen
Dinsdagmorgen 14 augustus vond de politie in Melderslo een hennepkwekerij en donderdag 16 augustus
was het raak in Grubbenvorst. In totaal werden iets meer dan honderd planten vernietigd.
Dinsdagmorgen heeft de
basiseenheid Horst in Melderslo een
proces verbaal opgemaakt voor het
in bezit hebben van hennepplanten.
In de Vlasvenstraat vond de politie
negentien hennepplanten van zo’n
2 meter hoog in een tuin en in een
kwekerskastje. Donderdag werd er in
Grubbenvorst een hennepplantage
opgerold. De verdachte werd
aangehouden bij zijn woning aan de

Californischeweg in Grubbenvorst. Hier
trof de politie 92 hennepplanten aan.
De kwekerij was gevestigd in een tuinhuisje. Ook deze planten zijn vernietigd.

Campagne
’Het groene goud’
Al vanaf juni 2011 is politie NoordLimburg bezig met de anti-hennepteelt
campagne ‘Het groene goud’. De

afgelopen tijd werden er onder
andere in Melderslo, Grubbenvorst,
Swolgen, Meterik, Evertsoord,
Sevenum, Horst, Lottum, Kronenberg
en Broekhuizenvorst hennepkwekerijen opgerold.
De politie roept burgers die tips
hebben, vooral met het oog op brandgevaar, op deze aan de politie door
te geven via 0900 88 44 of via Meld
Misdaad Anoniem op 0800 70 00.

Op pad met de PadXpress

Een eerlijke
volkoren
boterham
HORST • GRUBBENVORST

Met een aantal ludieke acties op basisscholen in Sevenum en Kronenberg werd donderdag 16 augustus het
project PadXpress onder de aandacht gebracht bij schooljeugd en andere geïnteresseerden. “De gemeente gaat
ervan uit dat er veelvuldig gebruik van dit brede aanbod van activiteiten zal worden gemaakt”, aldus een woordvoerder van Gemeente Horst aan de Maas.

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl
PadXpress is een project van
naschoolse activiteiten en een platform
voor het aanbieden van lokale activiteiten en evenementen voor kinderen.
Het project is actief in de gemeenten
Peel en Maas, Horst aan de Maas
en Beesel. Met PadXpress bieden de
gemeenten alle kinderen een unieke

mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen en
activiteiten te volgen op het terrein van
sport en spel, theater, dans, muziek,
media, techniek, kunst, natuur, erfgoed
en literatuur. Naschoolse activiteiten
bieden veel mogelijkheden voor kinderen. Met het realiseren van een breed

aanbod naschoolse activiteiten hebben
de kinderen optimale ontwikkelingskansen, ontdekken ze wat ze leuk
vinden en waar ze goed in zijn. Met het
project wordt een brug geslagen tussen
het kind en zijn of haar omgeving.
Voor meer informatie, kijk op
www.padxpress.nl

Crist Coppens
4 houthakkersteaks € 5.50
Bauernballen de vierde gratis!
Het grootste assortiment in de regio voor de bbq!

DE TWOPETJES Extra munitie

nr. 43

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

HOLLANDS

Per kilo

BELEGEN
N 7,95
Een specialiteit! Deze belegen
kaas is gemaakt van de
melk van Hollandse koeien
en kent een speciale
receptuur en bereiding.
Daardoor is de smaak
heerlijk vol en minder zout.

Geld van
Geldig
27 augustus t/m
8 september
2012
Exclusief
verkrijgbaar
bij Holland
Kaascentrum.

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt iedere dinsdagmorgen in Horst tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur
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Voorbeschouwing Tweede Kamerverkiezingen

Op weg naar de stembus
De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan!
Woensdag 12 september mag u weer naar de stembus.
Maar op welke partij te stemmen dit keer? HALLO laat
komende weken een aantal stellingen beantwoorden door
inwoners uit Horst aan de Maas, die hun favoriete politieke
partij vertegenwoordigen.

Er moet minimaal 18 miljard
euro bezuinigd worden
Het kabinet Rutte heeft in het Regeerakkoord
(oktober 2010) een pakket maatregelen afgesproken
om het huishoudboekje van Nederland op orde
te krijgen. Er wordt volgens dit pakket vooral bezuinigd
op overheidskosten (6,1 miljard), zorgkosten (3,9
miljard) en de arbeidsmarkt en uitkeringen (4,3
miljard).

PvdA
“De PvdA wil de begroting op orde brengen door de
economie aan te jagen en verstandig te bezuinigen en
te hervormen. Onze economie herstelt niet door alleen
te bezuinigen. Juist nu moeten we investeren in bedrijvigheid
en het beste onderwijs voor onze kinderen. Zo scheppen
we banen voor jong en voor oud. Gewone gezinnen zijn
de motor van onze economie. Zo creëren we groei en banen.
Daarom kiest de PvdA voor een begrotingsbeleid dat zicht
biedt op structureel begrotingsevenwicht in 2017, waarbij
noodzakelijke bezuinigingen zodanig worden gekozen dat
deze de economische groei en samenleving zo weinig
mogelijk schaden.”
Roy Bouten,
regionale lijstduwer bij de Tweede Kamerverkiezingen
en raadslid in Horst aan de Maas

VVD
“De VVD wil de financiële problemen, waar we voor
staan, niet doorschuiven naar volgende generaties, maar
ze nu aanpakken. Op dit moment geeft de Nederlandse
staat meer uit dan we ontvangen. Dat betekent dat
we steeds meer en steeds weer opnieuw geld moeten
lenen. Hierover betalen we steeds meer rente aan onze
schuldeisers. Deze rentebetalingen bedragen nu 10 miljard
euro per jaar. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in
belangrijke zaken als bijvoorbeeld onderwijs, infrastructuur
en lastenverlichting.
Om niet in Zuid-Europese toestanden terecht te komen,
wil de VVD ons huidige begrotingstekort omzetten in een
blijvend begrotingsevenwicht in 2017. Om dit te realiseren
wil de VVD 24 miljard euro bezuinigen tot 2017 door de
overheid zelf te verkleinen.
Maar naast de bezuinigingen wil de VVD de lasten
verlichten met 5 miljard euro door de inkomstenbelasting
te verlagen, de onbelaste reiskostenvergoeding in stand
te laten en regelingen te wijzigen, welke ervoor zorgen
dat mensen in een uitkeringssituatie gevangen blijven.
Verder wil de VVD 3 miljard euro investeren in onderwijs,
kinderopvang, veiligheid en infrastructuur. Zo versterkt de
VVD de economische verdienkracht van Nederland en komen
we sterker uit de crisis.”
Roger Klinkers,
lid VVD

Meer aandacht voor
integratie
Integratie is sinds jaar en dag een spraakmakend
onderwerp in de politiek. Er kunnen verkiezingen op
gewonnen worden en eerder werd al verondersteld dat
integratie in Nederland een mislukt project is.
Er is ondertussen in discussies veel aandacht besteed
aan integratie, maar heeft dit onderwerp ook meer
aandacht nodig in een uit te voeren beleid?

SP
“Het is belangrijk dat iedereen die in Nederland komt
wonen de kans krijgt en neemt om onze taal te leren. Mensen
moeten integreren, dus dat betekent dat ook buurten en wijken
gemengd zijn. Veertig jaar geleden is de fout gemaakt om grote
groepen gastarbeiders bij elkaar te laten wonen en ze niet de
taal te laten leren. Dit leidt nog steeds tot problemen.
Op dit moment wordt weer precies dezelfde fout gemaakt
bij de werknemers uit Oost-Europa. Deze mensen wonen dicht
bij elkaar, kennen onze taal niet en komen amper met onze
samenleving in contact. Toch blijven steeds meer van deze
mensen in Nederland wonen. De SP wil dat het voor werkgevers
even duur is om een Pool of een Nederlander in dienst te
nemen en dat deze mensen op kosten van de werkgever de
Nederlandse taal leren. Dit voorkomt uitbuiting, maar zorgt er
ook voor dat oneerlijke concurrentie tussen Nederlandse en
Oost-Europese werknemers wordt tegengegaan.”
Thijs Coppus,
fractievoorzitter Provinciale Staten en 29e op de landelijke
kieslijst voor Tweede Kamerverkiezingen

PVV
“De christelijke, Joodse, humanistische cultuur moet in
Nederland behouden en dominant blijven. Er moet een massaimmigratiestop komen voor mensen die haaks tegenover
de westerse samenleving staan. We moeten vrijwillige
remigratie voor mensen die niet aan Nederlandse normen
willen passen, bevorderen. Nederland moet weer eigen baas
zijn, niet Brussel, zodat we zelf bepalen wie binnenkomt.
Een verkeerde ideologie of godsdienst heeft teveel problemen
veroorzaakt in Nederland: criminaliteit, overlast, schooluitval,
homohaat, vrouwendiscriminatie, antisemitisme en teveel
uitkeringsafhankelijkheid. Dit kost Nederland heel veel geld!
Criminelen met dubbel paspoort moeten het land uitgezet
worden. Natuurlijk moeten ze eerst de cel in. Dan zijn we van
dat buitenlandse probleem af. Dan hebben we alle middelen
om onze eigen criminele autochtonen krachtiger aan te pakken.
Er is veel criminaliteit onder allochtonen in Nederland, kijk maar
op tv naar Opsporing Verzocht.”
Jan van den Goor,
PVV-sympathisant

De Nederlandse
maakindustrie moet
beschermd worden
Eén van de punten van het partijprogramma van de
PVV is ‘De Nederlandse maakindustrie, zoals Nedcar,
moet beschermd worden’. Nedcar werd onlangs van de
ondergang gered toen Wim van der Leegte met zijn VDL
groep het bedrijf overnam.

CDA
“Het is vooral van belang een goed klimaat voor
ondernemers te hebben in Nederland. Dat is de beste
’bescherming’ voor de maakindustrie. Dat betekent wat het
CDA betreft: een gunstig belastingklimaat, minder regels,
betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven en
fiscale faciliteiten voor innovatie. Niet alleen voor grote
ondernemingen, maar in het bijzonder voor het MKB.
En in geval van problemen als gevolg van externe factoren,
zoals wereldwijde vraaguitval of beslissingen van multinationals,
hebben we ministers zoals Minister Verhagen nodig, die tijdig
ingrijpen en helpen met bijvoorbeeld deeltijd-ww. Dat is ook de
redding van Nedcar geweest.
Als er winst wordt gemaakt in bedrijven leidt dat tot meer
banen en tot meer belastinginkomsten. Dat is goed voor
onze economie. Van de werkgevers wordt gevraagd om hun
medewerkers te scholen, van medewerkers wordt gevraagd
zichzelf bij- en eventueel om te scholen. Er is in de toekomst
een tekort aan vakmensen. Investeren in goed onderwijs, zoals
(v)mbo en hogescholen en universiteiten, is daarom van groot
belang. Het is zaak om innovatief te zijn en daarmee competitief
ten opzichte van andere landen zodat productie in ons land met
relatief hoge arbeidskosten ook in de toekomst aantrekkelijk
blijft.”
Raymond Knops,
Tweede Kamerlid voor het CDA

GroenLinks
“Het antwoord op bovenstaande vraag is lastig en vraagt
om een genuanceerde benadering. Immers, onder de huidige
economische omstandigheden is het belangrijk om zoveel
mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar liever nog meer
werkgelegenheid te creëren.
Dat je bijvoorbeeld je uiterste best doet om de
werkgelegenheid bij Nedcar te behouden is onder de huidige
omstandigheden te billijken. De werkloosheid in onze provincie
is relatief hoog.
De vraag is natuurlijk wélke middelen je inzet? Is dat directe
financiële ondersteuning of zet je mensen in om invloed uit
te oefenen, bijvoorbeeld via het ministerie van Economische
Zaken? Als je al subsidie verstrekt zijn de voorwaarden
waaronder belangrijk? Binnen de autobranche moet je dan
denken aan vergroening: energiezuinige, maar vooral elektrische
auto’s. Zo kun je als overheid sturend optreden door gericht je
middelen in te zetten in de richting die gaat leiden naar meer
duurzaamheid.
Op dat gebied loopt ons land hopeloos achter en is men
in Duitsland al veel verder in de ontwikkeling van alternatieve
energiebronnen, denk aan windmolens, je ziet precies
wanneer je onze landsgrens passeert. Kijk naar de daken van
woningen, boerderijen, veestallen en bedrijven en je ziet
welke omslag men gemaakt heeft, terwijl wij blijven hangen
in de kernenergiediscussie. Die keuze levert een betere
woon- en leefomgeving op, maar ook vernieuwde industriële
kennis, technieken en productie. Dan stimuleer je met
overheidsmiddelen ook de vergroening binnen de industriële
sector. Keuzes maken dus.”
Leo Beterams,
lid GroenLinks

Plezierjacht op dieren moet
verboden worden
In Nederland wordt voor plezier gejaagd op wilde
dieren. Jaarlijks worden er twee miljoen dieren
doodgeschoten en eenzelfde hoeveelheid
aangeschoten, door ongeveer 28.000 jagers. In 2001 liet
het Koninklijk Huis weten geen drijfjachten meer te
zullen houden.

D66
“Hier wil D66 kort maar krachtig over zijn: jagen is voor D66
geen sport, maar een middel dat indien nodig op professionele
wijze wordt ingezet. Dus tenzij er sprake is van belangrijke
schade aan landbouwgewassen of vee, of wanneer de openbare
veiligheid of volksgezondheid wordt bedreigd, moet plezierjacht
op dieren verboden worden!”
Han van Driel,
raadslid voor D66

PvdD
“Plezierjacht op dieren moet verboden worden. De Partij
voor de Dieren wil dat de intrinsieke waarde en bescherming
van in het wilde levende dieren het uitgangspunt wordt
van beleid. In de natuur is geen plaats voor jacht. In het
wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust
worden gelaten. Vaak wordt op de dieren gejaagd onder
het mom van ”populatiebeheer”, terwijl de jacht juist
zorgt voor overpopulatie doordat het wegvallen van grote
aantallen dieren, de reproductie stimuleert. Helaas wordt
er nog steeds als hobby gejaagd, ondanks dat een ruime
meerderheid van de bevolking vindt dat dat verboden zou
moeten worden. Het volk betaald er zelfs een deel aan mee,
omdat faunabeheereenheden overheidssubsidies krijgen. Er
wordt ook soms op verwilderde katten geschoten, maar van
een afstand kan men niet zien of het een wilde kat is of de
kat van de buren. Het zal je huisdier maar zijn. Persoonlijk
vind ik dat er bij een overschot aan verwilderde katten een
andere manier moet worden gevonden om deze te verjagen
als ze zich in een gebied bevinden waar ze een gevaar zijn
voor bijvoorbeeld de vogelpopulatie. Bijvoorbeeld door
ze te vangen en te castreren of steriliseren. Of door ze te
verplaatsen naar een gebied waar ze geen schade kunnen
aanrichten.”
Walter ten Brink,
lid van Partij voor de Dieren

23
08

nieuws 05

Hoger beroep
verdachten Prime
Champ gaat door
De drie verdachten van Prime Champ moeten zich opnieuw melden
bij de rechter. De zaak wordt waarschijnlijk donderdag 30 augustus
opnieuw behandeld. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie
weten.
“Het is aan de raadkamer van
de rechtbank om te beslissen of de
verdachten nog drie dagen de cel in
moeten”, aldus de woordvoerder.
Het Openbaar Ministerie (OM) gaf
eerder aan in hoger beroep te gaan
tegen de vrijlating. Eerder werden de
verdachten vrijgelaten, omdat het OM
te weinig bewijs stukken kon leveren.

Krullevaar leerlingen redden
beestjes bij Molenbeek
Leerlingen van groep 4 en 5 van basisschool De Krullevaar in Sevenum hebben in hun eerste schoolweek
slootdieren gered bij de Molenbeek. Medewerkers van het waterschap waren daar bezig om de beek met
een kraan schoon te maken. Een klus die elk jaar weer opnieuw uitgevoerd moet worden. Veel slootdieren
komen dan op het droge te liggen. De kinderen van De Krullevaar werden door het Waterschap uitgenodigd
die beestjes te komen redden. Ze mochten de beestjes allemaal terug in de beek uit zetten. Dit leverde een
aantal fraaie plaatjes op. In de zon gingen de kinderen enthousiast aan het werk. Eerst nog huiverig met
plastic handschoentjes aan, maar al snel zaten velen onder de modder. Op een groot blad met afbeeldingen
van de slootdieren, konden de kinderen kijken welke dieren ze allemaal zagen. Het was een nuttige, leuke
en leerzame dag.

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

Wijncursussen najaar
2012 in Deurne!

Kinderdagverblijf

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

Opvoeden en Opgroeien

Een Dipje of Depressie?
Als de bui blijft hangen

Rolluikband vervangen

Je hebt je dag niet, hebt nergens zin, zit in een flinke dip. Ieder mens kent zulke dagen, zeker als je in de
puberteit zit. Je emoties kunnen in die periode behoorlijk heftig zijn. Niet leuk natuurlijk, maar meestal gaat
zo’n dip na een dag of wat vanzelf weer over. Maar wat als je dip langer duurt? Je steeds somberder wordt,
niets meer leuk vindt, veel ruzie hebt, spijbelt of meer drank en drugs gebruikt dan goed voor je is?
Dan heb je misschien een probleem dat groter is dan een dip en heb je wellicht hulp nodig.
Veel jongeren in de puberteit hebben
last van depressieve gevoelens, maar
bij ongeveer 5-8% van alle jongeren
tussen de 12 en 18 jaar is het ernstiger. Zij worstelen met een depressie.
Een depressie is een serieus probleem
en kan je leven behoorlijk overhoop
gooien. Geen zin meer in school,
slechtere cijfers, veel ruzie, eet-,
slaap-, of lichamelijke problemen,
mopperende leerkrachten of ouders.
Het leven is niet leuk meer.
Depressies worden bij jongeren
gemakkelijk over het hoofd gezien.
Veel mensen denken dat het bij de
puberteit hoort. Voor een deel klopt
dat ook wel. Maar een dip die te lang
duurt of te heftig is, kan een depressie zijn en dan is hulp nodig.
Wat kun je doen?
Als je somberheid en rotgevoelens
langere tijd duren, is het belangrijk

om te ontdekken wat er aan de hand
is. Een depressie ontstaat namelijk
niet zomaar. Het kan zijn dat je vervelende dingen hebt meegemaakt of
dat je je al lange tijd eenzaam voelt.
Er zijn op internet goede sites te
vinden waarop je kunt ‘testen’ of je
misschien last hebt van een depressie. Ook kun je daar veel goede (zelf)
hulp vinden. Je kunt in een vroeg
stadium namelijk zelf veel doen
om een beginnende depressie te
verhelpen. En dat is belangrijk, want
een echte depressie gaat meestal niet
vanzelf over. Dus: kom in beweging,
ga praten, zoek mensen die je
begrijpen en steunen en als dat niet
helpt; zorg dan voor professionele
hulp. Het is voor jongeren en ouders
vaak een hele stap, maar met de
juiste hulp kan een depressie goed
overwonnen worden en wordt het
leven weer de moeite waard!

Meer informatie:
www.gripopjedip.nl
www.mindyourownlife.nl
www.zwaarweer.nl

Marleen Faber
Preventiewerker GGZ-Jeugd
Vincent van Gogh, voor geestelijke
gezondheidszorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

De drie leidinggevende worden
er van verdacht Poolse werknemers
te hebben uitgebuit en valsheid in
geschriften te hebben toegepast.
De Poolse werknemers zouden
structureel onderbetaald worden en te
lange werkdagen maken. Ook zouden
ze bijna geen vrije dagen kunnen
krijgen.

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

SEIZOENS
OPENING

Shawool pcvaandeeenajaus
bij aank de voorraad strekt)
(zolang

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

Mogelijk met landelijke erkenning!
Start niveau SWEN 1 op 22-10
5 maandagen van 19.30-22.30 uur
Start niveau SWEN 2 op 11-09
10 dinsdagen van 19.30-22.30 uur

info@mindonwine.nl
of 06-29012717
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Lieve mensen... bedankt wâh!

23 augustus 2011

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor alle steun, kaarten, bloemen en persoonlijke wensen
bij het overlijden van

Toon Klaassen
Een speciaal woord van dank aan AED-ALERT team.
Maatje en partner van Mien Klaassen-Sijbers
Pap van Frans & Leonie, May & Geert
Opa snor zijn kleinkinderen Anthony, Joey, Bridget, Jeremy en Michelle.

Os Mam (Oma)

Toos Moorrees-Baltussen
Een joar gelee-je kwaam vur os de klap,toen geej plots vertrok
noar ozze pap
Same terrasse, of lekker oet aete, zoemar inens oet os leave.
Een leage plek, een groet gemis.
Fijne herinneringe, is aal wat er nog is.
Ed, Elvera, Jim, Nena
Sandra, John, Sjoerd, Janet
Simone, Mart, Jorrit, Rens.

Gebr. Douvenstraat 13, 5961 DR Horst

Zondagochtend is onze moeke, oma en superoma rustig
en in vrede ingeslapen. Wij zijn dankbaar dat zij zo lang
in ons midden mocht zijn.

Nel Geurts-van den Hombergh

Vele fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.
Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan
mijn zorgzame man, trotse vader en opa

Frans van den Beuken
echtgenoot van

Anny van den Beuken-Gerrits
Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar.
Anny van den Beuken-Gerrits
Bart en Jolanda
Dirk, Gijs
Tom en Linda
Noa, Nina

Weduwe van Sef Geurts
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 101 jaar.
Marij Geurts
Pieter en Anja Geurts-Rossel
Dirk en Wendy, Thom
Gijs en Liset

Horst, Berkele Heem 19 augustus 2012
Correspondentieadres: Tegelseweg 194, 5912 BL Venlo
De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag
23 augustus om 16.00 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Venlo, 21 augustus 2012
De avondwake vindt plaats op vrijdag 24 augustus om 19.30 uur in de
Lambertuskerk, Lambertusplein 16 te Horst.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 25 augustus
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
te Venray.
Samenkomst in de kerk voor de avondwake en in de ontvangkamer van
het crematorium voor de crematieplechtigheid, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen van Frans in het uitvaartcentrum van
DELA Boschhuizen Venray, Spurkterdijk 40 te Venray,
op donderdag 23 augustus tussen 17.00 en 17.45 uur.
Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Te huur: werk/opslagruimte
± 380m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel belangstelling
Zoveel steun
Daardoor hebben wij op een gedenkwaardige manier afscheid
kunnen nemen van òs va, opa en superopa

Grad Roelofs
Kinderen Roelofs,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst is zondag 26 augustus om 11.00 uur
in de Parochiekerk van de H. Joseph in America.

Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.

www.fitnessdans.nl
Zumba.....The hottest Latin Fitness
Dance Workout!

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

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken, overstap/
begeleiding Windows 7. Bel mij gerust
op 06 14 51 11 20.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

Bolchrysanten zijn er weer!
Vanaf 08 aug. mooie dikke kwaliteits
bolchrysanten in pot, diverse kleuren.
€ 4,00 per stuk. Dagelijks open,
zelfbediening. Veenweg 5A,
5966 PX America. Mooie kwaliteit!
Ook nog potrozen € 3,00 p/st.

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

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

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

www.theoarts.com

Taoistisch gezondheid Praktijk.
Tai Chi, Ching I, Chi Qong. gedipl leraar
Rep. of China 06 19 58 59 04.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. rabarber, komkommers,
snoep- en soeptomaten, paprika,
courgettes, knolselderij, perziken,
mirabellen [pruimen] enz.
Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Pilates krachtig dynamisch.
Training voor een goede conditie,
figuur en gezondheid.
Voor meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Te huur zomerhuis aan het strand
Mallorca. Nog vrij 12-21 sept en vanaf
4 okt www.huisbertcati.nl
Te huur bierwagen en koelwagens.
Verhaegh aanhangwagens Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Te koop klein appartement met ruime
balkons in Horst. Tel. 06 53 69 66 11.
Nieuw! Pedicurepraktijk PuuR,
Mirjam de Haart, Herenbosweg 41,
Melderslo tel. 06 39 05 74 69.
Behandeling op afspraak.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
0653902544 (Ruim 35 jaar ervaring)

en restauratie

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

www.briensveld.nl

Wordt de administratie u teveel?
Biedt zich aan ZZP-er met 25 jaar
administratieve ervaring. Interesse?
Tel. 06 48 36 57 51.

Grafmonumenten

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

Wandelen in Sevenum.
Oasen der Zinnen. Uw zintuigen worden
aangesproken op de wandeling van
KnopenLopen Sevenum op 2 sep.
Kijk op www.knopenlopen.nl

Gitaarles voor beginners en
gevorderden. www.gitaarleshorst.nl
06 52 38 16 45

“Onze ontdekkingsreis blijft altijd doorgaan
en het eind van ons verkennen zal zijn
dat we ons bevinden waar we vertrokken
en die plaats voor het eerst kennen.”
T. Elliot

Nijmegen:
Venlo:

23 augustus 2012

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

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

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Theo & Dien

Geboren

Nienke

15 augustus 2012
Dochter van
Tom en Maartje
van der Heijden - Heldens
Frisostraat 6
5864 AV Meerlo

nieuws 07

Veelbesproken drempel
wordt verplaatst
De afgelopen weken is er veel ophef geweest over een mobiele drempel in de Burgemeester Hermanstraat in
Broekhuizenvorst. Het obstakel is afgelopen week in overleg met basisschool De Schakel en de gemeente verwijderd.

Welkom lief manneke!

Wout

Op 28 augustus a.s.
zijn wij 50 jaar getrouwd!
Theo en Dien van Kempen
Herstraat 14, 5961 GJ Horst

Desiree Rutten
& Theo Janssen
geven elkaar het ja-woord op
31 augustus 2012
om 15.00 uur
in het stadhuis van Venlo.
Dit heuglijke feit vieren wij met
genodigden vanaf 20.00 uur
in Galerie de Hoeve,
Hakkestraat 30 te Venlo.
’t Stepke 20, 5963 HE Hegelsom

15 augustus 2012
Broertje van Fenna
Zoon van
Rob Keijsers & Nicole Merkx
Pastoor Jansenstraat 37
5966 LA America

Geboren

Ize

21 augustus 2012
Dochter van
Jan en Anke
Janssen-Tacken
Zusje van Jente

Gezond en wel
Een betere gezondheid met aroma
massages. Info: Mayke 077 398 61 14.
Gastouder gezocht bij ons in huis voor
3 kinderen (1, 5 en 6 jaar). Het gaat
om maandag en dinsdag en eventueel
uitbreiding naar donderdag.
Interesse bel: 06 36 17 09 36.
Laat je zien en horen!
In een kennismakingsles op 7 sept
gaan we ademhalen, bewegen en
zingen. Thema: lekker in je vel zitten en
aanwezig zijn in je lijf. Ook nieuwsgierig
naar jezelf? Info: www.huisikben.nl of
tel. 06 23 03 54 11.
Bedankt voor terugzetten van groene
gazelle herenfiets met sleutels.
Waar kan ik de andere sleutels
met sleutelhangers vinden, had ze
heel graag terug, sms of bel
06 57 63 49 58 b.v.d.

Op zaterdag 01 september 2012
gaan wij

Victor Wilmsen
&
Cindy Coenders
Om 13.30 uur trouwen bij
Lignum Antiquum
te Broekhuizenvorst.
Graag nodigen wij jullie uit
op onze receptie
van 18.30 tot 20.00 uur
in de feesttent op de
Wielder 13 te Lottum
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Man zoekt vrouw
Ik ben een man spontaan, sportief en
met humor. Zoekt een goed uitziende
vrouw die lief en eerlijk is, tussen
de vijftig en zevenenvijftig jaar,
niet rokend, voor een lat-relatie.
T. 06-18023303.
De Emotioneel Evenwicht methode zet
je angst, verdriet, depressie, onrust en
chronische vermoeidheid om in Energie
en Kracht. Info: 06 - 53364164

De mobiele drempel werd geplaatst
als preventiemaatregel voor de veiligheid van overstekende kinderen van
basisschool De Schakel. “Het was
bedoeld om veiligheid voor de overstekende basisschoolleerlingen te creëren,
maar in plaats daarvan ontstonden er

gevaarlijke situaties in de Burgemeester
Hermansstraat”, aldus een woordvoerder van de gemeente.
Het oversteekgevaar voor de basisschoolleerlingen speelt zich vooral af op
de Broekhuizerweg. De gemeente gaat
nu twee waarschuwingsborden voor

automobilisten plaatsen en markeert de
weg met kanalisatiestrepen. “Hiermee
hopen we het probleem opgelost te
hebben”, vertelt een woordvoerder
van de gemeente. De mobiele drempel
heeft niets te maken met het nieuwe
kinderopvangcentrum.

Pittig debat tussen
Knops en Coppus
Opvallende eensgezindheid op een aantal fronten, maar ook onderwerpen waarover Raymond Knops (CDA) en
Thijs Coppus (SP) de politieke degens met elkaar konden kruisen. Beide politici uit Horst aan de Maas zijn in de race
voor een zetel in de Tweede Kamer en afgelopen maandagavond 20 augustus gingen zij in De Leste Geulde in Horst
met elkaar in debat.

Gezocht! Gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden,
die graag vanuit huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
of 06 27 02 17 83.
PEDICURE ANGELI Uw pedicure bij u
thuis. Tel nr. 077 398 83 42
Te koop Altra herenfiets in goede
staat, 3 versnellingen met trommelremmen, 28 inch wielen, tel 077 398 60 16.
Kinderyoga in Horst. Kijk voor meer
informatie op www.lente-lente.nl
Verloren 16 augustus sleutelbos
nabij Kreuzelweg, Tienrayseweg,
Lindweg, Dendron. Tegen beloning
terug te bezorgen op 06 13 39 10 30
of 06 14 62 74 34.
Vanaf donderdagmiddag (16 augustus)
wordt onze zwarte Labrador teef van
vier jaar vermist. Heb je haar gevonden
neem dan contact op met nummer
06 42 73 05 of 077 398 10 94.
Valise Atelier & Natuur. In september
en oktober starten onze cursussen
weer. Ook voor eenmalige workshops
met groepen vanaf 6 personen hebben
wij dagdelen schilderen en vegetatie
vormgeven.
Informatie op www.valise.nl

Het debat tussen Raymond Knops
uit Hegelsom en Thijs Coppus uit Horst
werd geleid door Thijs Kuipers, die als
DVD’’s tijdelijk extra goedkoop Wij
onafhankelijk mediator optrad tussen
ruimen nu grote aantallen ex-verhuur
de beide politici. Met prikkende stateDVD’s op: 5 stuks nu voor € 12,50 of
ments en uitdagende citaten wist hij
10 stuks voor € 20,00. OP=OP!
Deze opruimingsactie is slechts tijdelijk! het woordenspervuur tussen Knops en
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
Coppus aardig los te krijgen. Thema´s als
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
de problemen in de zorg, de economiGa naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’. sche crisis en het door het publiek gekozen thema Europa passeerden de revue.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven Beide politici trokken bij tijd en wijle fel
en meteen de kosten voldoen.
van leer. Waren Knop en Coppus het ene

moment het met elkaar eens, bijvoorbeeld over het feit dat de problemen
in de zorg stevig aangepakt moeten
worden, even later vlogen ze elkaar in
de spreekwoordelijke haren over de
Griekse tragedie, die zich momenteel
binnen de Europese Gemeenschap
afspeelt. Het publiek in de vrijwel volle
zaal, dat overwegend uit aanhang van
beide partijen bestond, genoot zichtbaar en hoorbaar van het debat. Na een
humoristisch intermezzo, waarbij Pierre
van Helden als verpleger het werken in

de zorg op de hak nam, ging het debat
met dezelfde felheid verder. Op vragen
uit het publiek werd door beide politici
trefzeker geantwoord en beide politici
gaven elkaar geen strobreed toe. Of het
debat het stemgedrag van de toehoorders heeft beïnvloed, blijft de vraag.
Knops en Coppus waren er het in ieder
geval wel over eens dat het leuk zou
zijn, als tenminste twee politici uit Horst
aan de Maas na de verkiezingen van
12 september een zetel in de Tweede
Kamer zouden krijgen.
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’Ik zal nooit vergeten wat ik heb meegemaakt’

Nicole maakt droomreis naar Japan
De Duitse braadworst, de Belgische patat, de Italiaanse pizza of de Spaanse paella, Nicole van de Heykant (17)
uit Grubbenvorst gaat liever voor de Japanse sushi. Van vrijdag 1 juni tot donderdag 9 augustus was ze in een van
haar favoriete Aziatische landen, Japan. Zelf vertelt ze waarom.

Nicole met in haar hand de hanger van 1.000 origamizwaantjes

“Ik wilde het leven in Japan als
een echte Japanner ontdekken”,
vertelt ze. Met een beurs van Youth For
Understanding (YFU) ging ze op weg
naar Japan. “Ik ben drie weken naar
school gegaan en heb in een echte
Japanse klas meegedraaid”, zegt ze
enthousiast. “Natuurlijk heb ik van
tevoren wel al wat Japans geleerd en
daar heb ik veel voordeel mee gehad.
Het was echt geweldig.”
Nicole heeft tijdens haar reis
veel geleerd. “Ik heb ervaren dat de
Japanse mensen naast hun dagelijkse
leven zich heel strikt aan tradities houden. Vrouwen zijn in Japan onderdanig
aan de mannen. Dat vond ik op het
begin wel lastig. De jongens hoefden
hun handen maar uit te steken of
ergens naar te kijken en ze kregen het
door de moeder of zus aangereikt”,
legt ze uit.
“Het land is heel anders dan
Nederland. Het klimaat is heel divers
en het landschap ook. Je hebt vlak
terrein, maar ook grote bergen. Mijn
gastzusje, waarmee ik het erg goed
kon vinden, heeft me veel dingen laten
zien. We gingen altijd samen op pad”,
vertelt ze. “Jammer genoeg mochten
we niet alleen met de trein naar gebieden verder weg. Dat mogen vrouwen
niet, is mij uitgelegd. Vrouwen moeten

altijd samen met mannen op pad gaan
om beschermd te worden.”

Lid van de familie
“Ik werd behandeld als een echt
familielid, overal waar ik naartoe ging.
Ze hielpen me en wezen me de weg.
Echt heel erg fijn, zeker op de minder
leuke momenten. Bij aankomst was
m’n koffer bijvoorbeeld niet aangekomen. De eerste dagen heb ik dingen
van hen moeten lenen. Dat dat kon,
was erg fijn”, vertelt ze. “Mensen zijn
veel vriendelijker in Japan. Ze hebben
daar veel meer respect voor ouderen.
Dat heb ik wel geleerd”, lacht ze.
“Ik heb mezelf daar wel moeten
redden. De mensen waren heel aardig,
maar alleen als ze je kende. Je moest
zelf op mensen af stappen. Hierdoor
heb ik ook vrienden kunnen maken,
want als ik niet op ze af was gestapt,
had ik geen vrienden gemaakt”, vertelt
ze. “Ik zal nooit vergeten wat ik heb
meegemaakt. Ik kreeg op de laatste
dag van een meisje van m’n klas een
hanger van 1.000 origamizwaantjes.
Deze staan voor geluk in moeilijke
tijden. Het doet me goed dat iemand
zoveel moeite heeft gestoken in het
maken van zo’n ding speciaal voor mij.
Dat betekent dat ik opgenomen ben in
de groep en dat wilde ik.”

Het ‘doe-het-zelf-feestje’
De zomer loopt bijna op zijn eind en er zijn in de regio weer talloze feestjes en festivals gehouden. Het Horster
festival seizoen opent zogezegd met Prilpop en sluit groots af met Birdman. Maar tussen de gevestigde festivalnamen worden ook een heleboel kleine feestjes georganiseerd: vaak bij iemand achter het huis en georganiseerd
door een vriendengroep. Wat zit er achter het keetfeest of selfmade-festival? HALLO sprak met drie organisaties die
dit jaar allemaal hun tweede editie hielden of houden.
Een vriendengroep uit America
organiseert zaterdag 25 augustus
zo’n festival. Knuffelbeer, dat meer te
maken heeft met bier knuffelen dan
met het pluche dier, wordt in een tuin
in America gehouden.
Stijn Jacobs van de organisatie:
“Onze insteek is het op touw zetten
van een festival dat betaalbaar is voor
jongeren. We proberen ieder jaar de
consumptie- en entreeprijs zo laag
mogelijk te houden. We stellen een
programma samen van opkomende

regionale bands met als afsluiter een
bekendere artiest.”

Mensen kijken me
raar aan
Waar Knuffelbeer minstens
twintig vergaderingen plant, is het
Grubbenvorster festival Jointhefestival
pure improvisatie volgens organisator
Niels Stelder. “Ik heb er twee weken
voor vrij gepakt. Mensen kijken me
raar aan, maar het voelt echt als

vakantie voor mij. We staan twee
weken voor het festival vanaf acht uur
’s morgens te bouwen. Voor die twee
weken regelen we natuurlijk wel al de
bands, drank en huur van eventueel
materiaal.”
Niels: “Jointhefestival is ontstaan
door een feestje waar wij muziek
zouden gaan maken, maar dat feestje
ging niet door. We hebben toen
besloten alle instrumenten op straat
te zetten en onaangekondigd muziek
te gaan maken. Hier kwamen zo’n

H ET M E E ST CO M PLETE TU I N H U I SJ E S C E NTRU M

Tuinhuisjes
Prieeltjes
Schuurtjes
Garages
Carports

honderd man op af, dus het jaar daarna
hebben we besloten het groter aan te
pakken. Puur voor ons eigen plezier.”
Of ze er geld aan verdienen? “Nee, als
we er echt geld aan zouden willen
verdienen zou het hele concept kapot
gaan. We hebben nu de juiste sfeer en
dat houden we zo.”

De alcoholvergunning
was het grootste
probleem
Paul Vullings organiseerde met zijn
vrienden een keetfeest in Melderslo.
“Er zijn heel veel dingen waar je
rekening mee moet houden: vanaf
het posters en kaartjes drukken tot
het opruimen ben ik er mee bezig.
Er zijn altijd wel dingen die je vergeet
en later tegenkomt. Onze vergunning
was pas de woensdag voor het feest
rond. De brandveiligheidvergunning en
evenementenvergunning waren snel
geregeld, maar de alcoholvergunning
was het grootste probleem. Het was
even zoeken naar iemand met een
diploma sociale hygiëne om alcohol
te mogen schenken. Gelukkig is ook
dat gewoon goed gekomen.” Ook
Jointhefestival werkte dit jaar met vergunningen: “Het werd toch al iets te
groot om het nog een examenfeestje
te noemen.”

Zo gaat dat in
Grubbenvorst

Schansweg 13 • Neerkant • T (077) 466 14 43 • www.tuinhuisjescentrum.nl

Knuffelbeer wordt met een groep
van twaalf vrienden georganiseerd:
“Maar op de avond zelf helpen een
boel vrijwilligers mee.” Niels van
Jointhefestival: “Ik heb geen idee
hoeveel mensen er mee hebben

gewerkt aan Jointhefestival. Met
de bouw is er in- en uitloop van
zoveel mensen die hun steentje
bijdragen. En op de dag zelf, als het
even druk is achter de bar, springt
er vanzelf iemand bij: zo gaat dat in
Grubbenvorst.”
Het kost tijd en moeite, maar het
is het waard volgens de organisatoren.
Stijn: “Dat doet er allemaal niet meer
toe als je de lachende gezichten van
je publiek ziet.” Niels: “Het leukste,
prachtigste moment is als je merkt dat
alles klaar is en je zelf kunt gaan feesten op je eigen festival. Wat minder
leuk is het opruimen.”

Pinkpop is ook ooit
zo begonnen
En wat brengt het voor de toekomst, groter en grootst, of blijven
zoals het is? Paul: “Ik zou nu nog niet
durven zeggen of er volgend jaar
weer een keetfeest komt, maar doorgroeien en professionaliseren zal het
niet worden. Als het aan mij ligt is er
volgend jaar weer een editie!”
Stijn grapt: “Pinkpop is ook ooit
zo begonnen. Met groter maken
zijn we niet echt bezig, een festival
moet het hebben van de sfeer en
het intieme gevoel. We willen geen
massa’s mensen. We willen wel
steeds nieuwe dingen bedenken
en uitdagingen aangaan.” Al eerder
in dit nieuwsblad werd er over de
toekomst van Jointhefestival gespeculeerd. Niels: “Ik ben niet zo goed
in toekomst voorspellen, maar klein
is fijn, en de afgelopen editie was
perfect.”
Jointhefestival en Kiëtfiëst waren
al een succes. Aanstaande zaterdag is
het de beurt aan Knuffelbeer.

jongeren 09
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15 VRAGEN aan Amber Hagens Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Amber Hagens
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Het eerste wat ik me kan herinneren
is dat toen mijn zus naar school ging,
mijn opa me op kwam halen om naar
de struisvogels te fietsen. Ik was toen
twee jaar oud en stond altijd al te
wachten totdat opa het hoekje om
kwam fietsen.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Meestal vertel ik gewoon wat kleine
leugentjes, om ergens onderuit te

komen. Als ik bijvoorbeeld mijn kamer
moet opruimen, zeg ik dat ik mijn pony
nog niet gereden heb en dan ga ik snel
rijden.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat ik me binnen een paar seconden
naar een ander land kan teleporteren,
zodat ik niet meer in een vliegtuig hoef
te zitten. Ik vind een vliegtuig maar
eng. Dan zou ik naar Turkije willen,
omdat het daar lekker warm is.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Hawaii, omdat het daar heel mooi is
en om daar dan lekker aan het strand
te gaan liggen. Ik ben er nog nooit

geweest, maar zou dat best willen.
Waarop ben je het meest trots?
Dat ik mezelf heb leren fietsen. Ik
haalde mijn zijwielen eraf en heb zo,
door te steppen en af en toe mijn
voeten in de lucht te gooien, mezelf
leren fietsen.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Geen idee, ik vind alles wel leuk
eigenlijk. Heb niet echt een voorkeur.
Wel vind ik Schouder aan Schouder van
Marco Borsato en Guus Meeuwis een
heel mooi liedje.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik uitslapen, voetbal kijken,
veel bier drinken en natuurlijk staand
pissen.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddl-plaatjes verzamelen. Die heb ik
vroeger veel gespaard, ik heb geloof ik
twee tot drie klappers vol daarvan. Ik
heb ze nog steeds, ze liggen nu ergens
op zolder.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Spanje, daar is het lekker warm en ik
vind het land heel erg mooi.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Toen ik met een vriendin naar huis
liep vanuit school kwamen we een wit
konijn tegen. We namen ’m mee en
gingen langs alle deuren om te kijken
van wie het konijn was. Uiteindelijk
hadden we de eigenaar gevonden.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Ramses om een lekkere pizza
Hawaii te bestellen.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Hoogtevrees, zodat ik niet meer bang
ben om een berg op te klimmen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst uitslapen, daarna winkelen met
vriendinnen en dan lekker uit gaan
eten met mijn familie.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Een kleine tatoeage op mijn enkel of
iets geschreven op mijn pols. Ik weet
het nog niet precies, maar ik denk dat ik
een kleine op mijn enkel wel ga nemen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn toekomst eruit zal zien, wat ik
allemaal ga doen, dat soort dingen. Ik
hoop op een goede carrière.

Voor een
‘werelds’ cadeau
Banden - Accu’s - Carwash

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Het adres voor alle
banden en accu’s.

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl
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Warsteiner

Gazela, Vino Verde

Verkwikkend, aangenaam, tintelfrisse droge witte wijn
uit de Vinho Verde streek (Noord-Portugal).
Nuances van citrus en groene appel.
Actieprijs
Lichte koolzuurprikkeling.
Per
fles
Zeer geschikt als aperitief,
6 flessen voor
lekker bij lichte voorgerechten,
vis en salades.

€ 4,99
€ 25,99

24X30CL

€ 10,95

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

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

Column

Vliegramp
Vliegen, ik heb er eigenlijk
nooit problemen mee. Ik kom
netjes op tijd, niet te laat en
ook zeker niet te vroeg. En
onderweg lees ik een boekje,
luister ik een muziekje of klets
ik de oren van het hoofd van
mijn medereizigers. Nee, een
big issue maak ik van dat
luchtreizen niet, in tegenstelling tot sommige andere
mensen.
Ongelooflijk vind ik het steeds
weer opnieuw, hoe mensen toch
zo vreselijk kunnen stressen over
vliegen. Het begint al met de rij
om het vliegtuig in te mogen.
Geloof het of niet, een uur (ja, u
leest het helemaal goed: een
úúr) van tevoren stelt de rij zich
al in een razend tempo op voor
de gate. Nou ja goed, vervolgens
mag je dan wel als aller- allerallereerste het vliegtuig in. Fijn
voor hun, maar ik blijf liever nog
even uit die muffe cabine, daar
mag ik straks nog lang genoeg
mijn tijd in vertoeven, dus prima,
zij liever dan ik. Vervolgens het
volgende drama: handbagage.
Hele hutkoffers sjouwen
mensen mee als handbagage:
“Voor de kids”. Eh.. excuse me,
het zijn twee uurtjes, dat ene
boekje of die gameboy is dan
toch meer dan genoeg? Daarvoor
hoeven toch geen levensgrote
knuffels, Dora-helmen, bewegende schildpadden, roze
zonnebrillen, speelgoed mobieltjes, snoepzakken van een kilo en
weet ik veel wat nog meer mee?
Of wel? Anyway, eenmaal geland
heeft iedereen ook weer enorme
haast dat ding weer uit te
komen. Geduw en getrek om
maar als eerste weer bij de deur
te zijn. Is dit een wedstrijd? Ik
begrijp daar helemaal niets van.
Je staat eerst nog met je hele
hebben en houwen zeker tien
minuten te wachten in dat smalle
gangpad en vervolgens een
vreselijk hete bus die pas vertrekt
als alle passagiers aanwezig zijn.
Dan heeft haast toch totaal geen
zin?
Nou ja, gelukkig was een
mevrouw aan het gangpad zo
aardig haar geheim met me te
delen toen ik hopeloos opzoek
was naar twee plekjes naast
elkaar, maar ze niet vond: “Een
uur eerder opstaan heeft wel
degelijk zin dus.” Mm.. Oké dan,
zij won, misschien had ik het toch
net iets te veel onderschat en
mag er best wat stress van
anderen af en bij mij erbij.
Mies
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Alleen op:

vrijdag

zaterdag

24 25
augustus

4

augustus

4

Per kilo

00

Per kilo

00

Goudse Jonge kaas
Kilostuk
Normaal

6.15

Shoarma- of Gyrosvlees
Per kilo
Normaal

7.99

Spaar mee!

Voor een magische PLUSdag in Attractiepark
Toverland op zondag 23 september 2012

Speciaal voor PLUS klanten hebben een aantal
PLUS supermarkten een fantastische actie opgezet.
U bent op zondag 23 september van harte welkom
in het magische Attractiepark Toverland.
Spaarzegels worden verstrekt over de totaalwaarde van uw kassabon. Met uitzondering van wettelijk
niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij, statiegeld, zuigelingenvoeding en koopzegels.

Deelnemende supermarkten

PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek, PLUS Verbeeten in Overloon, PLUS Verbeeten in Tegelen, PLUS Verbeeten in Malden,
PLUS Benders in Venlo, PLUS Savelkoul in Reuver, PLUS Cartigny in Posterholt, PLUS Schulpen in Maasbracht,
PLUS Lucassen in Horst, PLUS Gommans in Helden, PLUS Judith en Guido van Dijck in Venray, PLUS Eijkemans in Uden,
PLUS Eijkemans in Schijndel.

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00

www.plus.nl

Lucassen | Patronaat 13C | 5961 TD Horst | T: 077 396 13 90 |
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Genomineerd voor
Bloemist van het Jaar
Witveld Bloembinders uit Horst is genomineerd voor de verkiezing
Mijn Bloemist van het Jaar. Deze verkiezing maakt onderdeel uit van een
landelijke campagne georganiseerd door de brancheorganisatie VBW.
Doel van de verkiezing is het
etaleren van het unieke en bijzondere
vakmanschap van de bloemist. Aan
de verkiezing doen bijna honderd
bloemisten uit heel Nederland mee.

Consumenten kunnen stemmen voor
een winnaar, maar er vindt ook een
professionele vakjury-beoordeling
plaats. Voor meer informatie, kijk op
www.mijnbloemist.nl

Floriarte deel 3
bij IROK
Floriarte ‘inspired by nature’ is de volledige naam van de expositie bij
IROK in Horst . Veertig kunstenaars werden begin dit jaar benaderd om
deel te nemen aan het project.
Alle kunstenaars werd gevraagd
zich bij tenminste twee kunstwerken
te laten inspireren door de Floriade.
Een mix van ‘Floriarte’ en vrij werk
wordt in een mooie samenhang in
de galerie gepresenteerd. Deel 3 van
de expositie loopt tot en met zondag

14 oktober. In de galerie van IROK
zijn tijdens de expositie tientallen
beelden en schilderijen te bewonderen. Deelnemende kunstenaars zijn
onder anderen Iris Slock uit Venlo,
Tom Seerden, Marie Berte Leunen uit
België en Clif Ardi.

Starters in de regio
Shiatsu-praktijk Dé Novo
Bedrijf

Shiatsu-praktijk
Dé Novo
Eigenaar Anja Coumans
Adres
Vlasvenstraat 17
Plaats
Melderslo
Telefoon 06 13 35 45 18
E-mail
a.coumans@ziggo.nl
Website
www.shiatsupraktijkdenovo.nl
Sector
Gezondheid
Start
1-9-2012

elkaar verbonden zijn door
energiebanen. Door middel van
het uitoefenen van druk op deze
drukpunten en het uitvoeren van
specifieke massagetechnieken
worden blokkades opgelost en
wordt de energie (Ki) weer
uitgenodigd te gaan stromen om
zodoende te zorgen voor een
optimaal welbevinden.
Wat aangesproken wordt is
het zelfgenezend vermogen:
Activiteiten
Shiatsu activeert het lichaamsbeShiatsu-praktijk Dé Novo
wustzijn en de mogelijkheden
geeft therapie in Shiatsu (drukeen nieuwe balans te creëren
puntmassage). Deze vorm van
tussen lichaam en geest.
massage/therapie is honderden
Bij Shiatsu wordt onder
jaren geleden ontstaan in Japan
andere gewerkt met rek- en
en wordt er zelfs in ziekenhuizen strekbewegingen, diepe spiergebruikt om de mens te helpen
massage, wervelcorrectie,
en te genezen.Daarnaast geeft
ribrocking, fascia, chakra’s,
Dé Novo ook etherische olie
ademhalingstechnieken en recht
massage.
zetten van het bekken. Alles is
erop gericht om lichaam en geest
Doelgroep
beter in balans te brengen. Veel
Shiatsu-praktijk Dé Novo richt lichamelijke problemen kunnen
zicht op mensen, jong en oud,
een geestelijke oorzaak hebben.
die lichamelijke en of geestelijke Verder wordt er ook gekeken
klachten hebben zoals migraine, naar gewoonte- en leefpatronen.
rugpijn, hoofdpijn, pijn in nek en Elke behandeling wordt afgeschouders, gewrichtspijnen,
stemd op de persoon. Na een
buikpijn, stress, burn out, hormo- intake-gesprek volgt de eerste
nen- of stemmingswisselingen,
behandeling. Eventuele vervolgwiplash of orgaanproblemen.
behandelingen worden hierna
Maar ook om gewoon lekker te
afgesproken. Bij Shiatsu-massage
ontspannen is een
mogen de kleren worden
Shiatsubehandeling zeer
aangehouden, als deze maar
geschikt.
gemakkelijk zitten en men zich
er goed in kan bewegen. Dé
Onderscheidend vermogen
Novo heeft open dag op zondag
Shiatsu betekent druk met de 16 september van 10.00 tot
duim en vingers. Het lichaam
16.00 uur.
heeft vele drukpunten die met
Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Prijsuitreiking Past Schoenen
De winkel van Past Schoenen aan de Hoofdstraat in Horst is op vrijdag 17 augustus feestelijk
heropend. “Na twee weken hard werken, willen wij graag iedereen bedanken die zo hard mee heeft
geholpen om tot het huidige resultaat te komen”, aldus eigenaar Peter Kuijpers.
Tijdens de opening maakten klanten kans op een reischeque en waardebonnen. Mevrouw Stultjens uit
Tienray ontving uit handen van mede-eigenaar Marielle Kuijpers-Van de Ven een reischeque ter waarde van
500 euro. Vijf bezoekers wonnen ieder een waardecheque ter waarde van 20 euro, te besteden bij
Past Schoenen. Deze prijswinnaars zijn mevrouw Lookman uit Meerlo, mevrouw Van Haren uit Venlo,
mevrouw Huijs uit Broekhuizen, mevrouw Seuren uit Horst en mevrouw Driessen.

Fout met post leidt tot
irritaties
Rabobank Maashorst nodigde haar leden vorige week persoonlijk uit voor het eenmalige festival RaboLive op
de World Show Stage op de Floriade. Hierbij moesten optredens van Roel van Velzen en Go Back to the Zoo de grote
publiekstrekkers zijn. En dat lukte.
De concerten, die op vrijdag 7 en
zaterdag 8 september plaatsvinden,
waren erg populair en reserveringen
van Rabobank-leden stroomden in
hoog tempo binnen. Binnen korte
tijd waren de concerten uitverkocht.
Inwoners van onder andere Horst en
Hegelsom hadden echter pech: zij kregen de post veel later en konden dus
geen kaartjes meer reserveren.
“Wij zijn van mening dat we de
uitnodigingsprocedure zorgvuldig
hebben voorbereid en georganiseerd.
Desondanks ging er iets mis met de

postbezorging. Die gebeurde helaas
niet op de afgesproken twee dagen in
week 32. Diverse kernen, wijken en
straten in de regio Horst aan de Maas
én Venray ontvingen hun uitnodiging
pas op zaterdag 11, maandag 13 of
zelfs dinsdag 14 augustus. Dit betreuren wij enorm”, laat de Rabobank op
haar website weten.

Bijzonder vervelend
Een aantal leden waren verward
en teleurgesteld toen ze hun uitnodiging ontvingen, maar merkten dat

de concerten al volgeboekt waren.
De website was dan ook gesloten
voor aanmeldingen.
“Wij begrijpen de reacties van
teleurgestelde leden en vinden
het bijzonder vervelend dat een
en ander zo gelopen is. We doen
ons uiterste best om alle vragen en
opmerkingen persoonlijk te beantwoorden. Tevens gaan we werken
met een wachtlijst”, aldus Rabobank
Maashorst.
Hoe het verder verloopt met
deze wachtlijst is nog onduidelijk.

Facebookactie

Namenwedstrijd nieuwe
achtbaan Toverland
Attractiepark Toverland roept gebruikers van Facebook op een naam te bedenken voor de nieuwe achtbaan die
maandag 1 oktober geopend wordt. De bedenker van de beste naam wint een vip-bezoek aan Toverland met tien
vrienden, inclusief een rit in de achtbaan met de door hem of haar bedachte naam.
De naam mag Nederlands- of
Engelstalig zijn, maar de voorkeur
wordt gegeven aan een pakkende
naam die internationaal bruikbaar is en
in elk geval door zowel Nederlanders
als Duitsers uitgesproken kunnen
worden. De nieuwe achtbaan is een
zogenaamde spinning coaster, waarbij
de karretjes van de trein kunnen
draaien tijdens de rit. Vooraf is niet duidelijk welk stuk van de baan vooruit of

achteruit wordt afgelegd. Van dit type
achtbaan bestaan er wereldwijd slechts
drie en dit is de eerste met muziek in
de karretjes. Rond de achtbaan verrijst
een compleet nieuw themagebied:
de Magische Vallei. Daarmee wordt
Toverland ongeveer anderhalf keer
zo groot. Naast de nieuwe achtbaan
komen er een wildwaterbaan, een
restaurant en nog zes andere attracties
bij. Deelname aan de namenwedstrijd

verloopt via de Facebookpagina van het
attractiepark. Op vrijdag 7 september
worden de winnaar en de naam van
de nieuwe achtbaan bekendgemaakt.
Verloopt de bouw volgens planning
dan gaat de achtbaan van maandag 1
oktober tot zondag 4 november tijdelijk
open. Na het winterseizoen opent de
baan opnieuw, samen met de rest van
het nieuwe themagebied, de Magische
Vallei.
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GEPLUKT Yves Pijnenburg

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.

van mijn moeders familie komt hier
vandaan.” Hoewel het runnen van
zijn bedrijf veel aandacht en energie
van hem vraagt, maakt Yves steeds
meer tijd voor zijn gezin. “Toen ik nog
wat jonger was, was ik continu bezig
met sleutelen aan auto´s. Nu ik vader
ben en tegen de veertig loop, merk
ik dat ik het rustiger aan ga doen.
Ik zeg steeds vaker: ik laat mij niet
meer jagen.” Een zware hernia heeft
er ook toe bijgedragen dat Yves gas
moest terugnemen. “Daar ben ik in
Duitsland aan geopereerd en dat is
mij ontzettend goed bevallen. En dat
terwijl ze hier in Nederland er niet aan
wilden beginnen.”

Koken met

Randy

Muscle cars uit de jaren
zestig en zeventig

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Benodigdheden:
· 120 gram rietsuiker
· 1 dl room
· 15 gram Baileys
· 5 gram espressopoeder

Bereiding:
• Verhit de suiker in een pan totdat
deze karamaliseert;
• blus de gekarameliseerde suiker
af met room;
• voeg de Baileys toe;
• voeg het espressopoeder toe;
• roer tot alles is opgelost;
• laat de saus afkoelen.

Met een brede glimlach rolt hij zijn grimmig grommende Dodge Charger R/T uit de garage. “Van deze auto
krijg ik tijdens het rijden iedere keer weer kippenvel”, zegt Yves Pijnenburg uit Lottum. Deze week wordt
hij geplukt.
Aan de Horsterdijk in Lottum
woont Yves Pijnenburg (39) met
zijn vrouw Sacha en zijn vierjarig
dochtertje Elyse. “Yves Pijnenburg,
niet van de koek”, zo stelt hij zich met
een glimlach onder zijn karakteristieke
snor voor. Sinds 2005 runt de in
Horst geboren en getogen Yves een
eigen bedrijf, nadat hij zestien jaar
voor garage Janssen in Wanssum had
gewerkt. “Een geweldige baas, maar
op een gegeven moment voelde ik
een kriebel. Ik had net een relatie met
Sacha en vond dat het tijd was om

voor mezelf te beginnen. Mijn leven
staat in het teken van autotechniek.
Dat is mij met de paplepel ingegeven.
Als driejarig mannetje stond ik al met
een wielmoersleutel mijn vader Sjaak
te helpen en nu helpt hij mij in mijn
bedrijf, waar wij versnellingsbakken
voor auto´s repareren. Mijn vader is
een hele belangrijke leidraad in mijn
leven geworden.”

Ge woënt over de löp
Zeven jaar geleden vestigde
Yves zich met zijn bedrijf aan de

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Horsterdijk. “We zochten een huis met
bedrijfsruimte en de aankoop van
dit huis verliep heel grappig. Sacha
en ik waren er van overtuigd dat we
een huis in Melderslo gingen kopen.
Tot onze grote verbazing bleek het
op Lottums grondgebied te staan.
‘Ge woënt over de löp’, zeggen ze
hier dan. Eerlijk gezegd heb ik weinig
met Lottum, maar des te meer met
Melderslo. Veel van mijn vrienden
wonen hier en onze dochter gaat hier
sinds kort naar school. Verder is er een
prima buurtwinkel en een groot deel
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Karamelkoffiesaus

Naast zijn reparatiebedrijf heeft
Yves een grote hobby. “Ik ben
helemaal idolaat van muscle cars
uit de jaren zestig en zeventig. Dat
zijn beresterke Amerikaanse auto´s,
waarbij ik een voorliefde heb voor
de Dodge Charger. Ik reis regelmatig
naar Amerika om daar auto´s op te
sporen en vervolgens naar Nederland
te halen”.
Wat muziek betreft luistert Yves
graag naar country and western en
is hij een groot fan van Elvis Presley.
”Overigens niet zo erg als Sacha. Dit
voorjaar was ik in mijn eentje naar
Amerika om auto´s te zoeken. Ik
moest daarvoor dicht in de buurt van
Graceland , het landgoed van Elvis
zijn. Sacha had mij vooraf verboden
om daar zonder haar heen te gaan
anders kwam ik er thuis niet meer in”
lacht Yves.
“Maar zodra onze dochter zes jaar
is, gaan we daar beslist een bezoek
brengen. Trouwens wat vakanties
betreft, ga ik met mijn gezin net zo
lief naar de VS als naar Center Parcs in
Heijen.”

Diverse zomerse bieren
25% korting
b.v. Corona extra
set 6 flesjes

van € 8,47

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

www.ah.nl/bonus
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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

Grensarbeiders gaan ook naar de stembus
Lezersreactie op artikel ‘Op weg naar de stembus’
Op 12 september gaan landelijk zo’n 70.000 (ex-)grensarbeiders ook naar
de stembus. Hierbij zijn zo’n 250 personen uit Gemeente Horst aan de Maas,
waaronder deze briefschrijver, een trouwe lezer van het HALLO-nieuws.
Alhoewel deze geen politieke
voorkeur heeft, vraag hij zich in alle
gemoedsrust af welke partij zich sterk
maakt voor de (ex-)grensarbeider
en de problemen die zich bij (ex-)

grensarbeiders voordoen. Deze zijn
namelijk verplicht om Duitse belastingformulieren in te vullen (en wel met
terugwerkende kracht van 1-1-2005
tot en met 31-12-2010), teneinde over

deze jaren ‘einkommenssteuer’ (Duits
voor inkomstenbelasting) te betalen
aan Duitsland over het in Nederland
opgebouwde pensioen. Dit geldt voor
90% van de (ex-)grensarbeiders.
Maatgevend is daarbij het in
Nederland opgebouwde pensioen en
niet het in Duitsland opgebouwde
pensioen. Bij de belastingopgave in
Nederland dient dit eveneens opgege-

ven te worden, zodat er sprake is van
betaling aan Nederland en Duitsland.
Raar maar waar: dubbelop dus.
Welnu, welke politicus bindt in Den
Haag de kat de bel aan, zodat er een
einde komt aan deze waanzinnige
toestand? We zullen hem of haar op
12 september weten te herinneren.
Th. Willemsen,
Melderslo

AfterKop
vakantiedip
Tekst

D!rk

Reacties:
“Het moet ook niet te lang
www.hallohorstaandemaas.nl
duren,
zo’n vakantie. Dat gaat
Ingezonden brief

We wilden op karper gaan vissen
Reactie op artikel ‘Stropers opgepakt in Kasteelpark ter Horst’ 9 augustus 2012
Zondagmiddag 5 augustus kwamen we aan bij de vijver in Horst. Op de
vijver hadden we voerplekken gecreëerd, aangezien we de week erna
wilden gaan karpervissen. We pakten onze spullen en liepen richting bus.
Daar stond een politieauto ons op te wachten. Ze vroegen wat we aan het
doen waren. We gaven aan dat we voerplekken gemaakt hadden om
kapers te voeren. Eén van ons had een koelbox vast. Met volledige
medewerking hebben we de inhoud van de koelbox laten zien. De politie
vond karpervoer, lege waterflesjes, visdraad en stenen. Dit is om voederplaatsen op het water te maken, een gebruikelijke wijze van het karpervoeren (zie ook karperland.nl of karperwereld.nl). De politie had hierop
verder geen vragen of opmerkingen.
Maandagmorgen 6 augustus
gingen we terug om de karpers weer
te voeren. Twee politiescooters en

twee politiewagens kwamen aanscheuren. Vanaf de kant schreeuwde
de politie dat we direct van het water

moesten komen. De politie vroeg weer
wat we aan het doen waren, waarop
we weer hetzelfde antwoord gaven. Eén
van de agenten was er ook op zondag
bij. Ze hebben maandag onze spullen
doorzocht. Ze vroegen toestemming
om onze boot te lenen om het water
op te gaan. Ik heb meerdere malen
aangegeven om de voederplekken aan
te wijzen, maar geen van de agenten
wilde dit horen. De agenten vroegen
ons op het politiebureau te wachten.
Na ruim twee uur kwam een agent
vragen of we de plekken toch op een
schets konden aangeven. Ook hieraan
hebben we medewerking verleend.

“Jouw Stok achter de Deur”

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Geniet van het afvallen met begeleiding
Zelfstandig
gewichtsconsulent

Na nogmaals anderhalf uur vroeg
ik wat de status was, hierop kregen
we geen antwoord. Hierop zijn we
zelf terug naar de vijver gereden. Bij
de vijver troffen we niemand meer
aan. Terug naar het bureau en na 30
minuten wachten, kwam een agent
mededelen dat ze geen stropersmateriaal hadden gevonden. Hierop
konden we vertrekken, nadat er een
boete werd uitgedeeld voor het niet
direct kunnen identificeren, wel binnen 30 minuten. Mooi kinderachtig.
Hiermee was het zonder enig excuus
afgehandeld.
Dennis Verstappen, Blerick

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

www.mylifeslim.com

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Bespreking Poll week 32

De aansluiting op het glasvezelnetwerk is een ramp
Twee onderwerpen maken bij de inwoners van Horst aan de Maas veel
reacties los: het afvalsysteem en de aanleg van het glasvezelnetwerk. De
laatste was onderwerp van de poll van week 32. Maar liefst 61% van de stemmers was het eens met de stelling dat de aansluiting op het glasvezelnetwerk
in Horst aan de Maas een ramp is. Dezelfde verhouding is te zien in de reacties,
die op de website van HALLO zijn geplaatst. Ontevredenheid overheerst, met
name over de beeldkwaliteit van de televisie, maar ook over de wijze waarop

de aansluiting is afgehandeld. Vooral de trage reacties op klachten wekt de
nodige irritatie. Ook de onduidelijke uitleg over het gebruik van het modem
wordt aangestipt. Al met al nog steeds een gevoelig punt. Waar menigeen
hoopvol gestemd en optimistisch was over de ongekende mogelijkheden en
veel hogere snelheid van het glasvezelnetwerk, worden op meerdere fronten
de verwachtingen de grond in geboord. Er is volgens de lezers van HALLO dus
nog duidelijk een hoop werk aan de winkel voor de verschillende providers.

Ik stem op een kandidaat uit Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 12 september. Heeft de
één de keuze allang bepaald, de ander stort zich op stem- of kieswijzer. Meestal
om de laatste twijfels weg te nemen of tot de conclusie te komen jarenlang op
de verkeerde partij te hebben gestemd. Deze ronde doen liefst drie politici uit
Horst aan de Maas een gooi naar een zetel in de Tweede Kamer: Raymond Knops
(CDA), Roy Bouten (PvdA) en Thijs Coppus (SP). In hun campagne doen zij de

kiezer prachtige beloften of zetten hem of haar aan het denken. Daarnaast komen
zij stuk voor stuk op voor de belangen van onze regio. Op zich voldoende goede
reden om op een van hen te stemmen. Of denkt u dat zij de regionale kiezer met
hun verhalen blauwe bessenjam om de mond willen smeren en kijkt u liever verder op de kieslijst tot u de persoon heeft gevonden, waarvan u verwacht dat hij of
zij uw belangen in de Tweede Kamer kunnen behartigen. Wat vindt u?

op den duur ook gewoon
vervelen hoor”, probeert een
collega zichzelf wijs te maken
terwijl hij zucht onder zijn
postvakantie-dip. “Ik heb
jullie gemist”, zegt een ander,
met een vleugje weemoed en
de Spaanse zon nog in haar
ogen.
De scholen zijn weer
begonnen en de zwarte zaterdagen zijn achter de rug.
De boterhamtrommeltjes en
geodriehoeken worden afgestoft
en de luchtbedden en parasols
worden weer opgeborgen: de
zomer loopt op zijn einde. Het
einde van een vakantie betekent
vaak een overlopende mailbox
en oneindig lange dagen.
Ook Whatelse?! leed afgelopen
jaren aan ernstige stemmingswisselingen die na een vakantie
de kop opsteken.
Als ervaringsdeskundige deel
ik graag wat tips om het
after-vakantie-tijdperk goed
door te komen. Ten eerste: ga
als laatste. Niets is zo mooi als
wanneer alle collega’s alweer
terug zijn en jij nog mag gaan.
Tegen de tijd dat je terug bent,
zit iedereen alweer in het ritme,
heeft niemand meer tropendiensten en kun je weer makkelijk
aanschuiven.
Ten tweede: kijk na thuiskomst vooruit naar wat voor
moois er nog allemaal komen
gaat. Draai structureel kerstliedjes om vast in de stemming te
komen. Of bedenk vast je liedjes
voor de HALLO Kerst top 10!
Een andere tactiek is om te
proberen het vakantiegevoel het
hele jaar door vast te houden:
ongeacht de temperaturen tot
één uur ’s nachts voor de
vuurkorf gaan zitten of consequent op slippers blijven lopen.
Of ga gewoon niet met vakantie.
Maar dat is niet mijn meest favoriete oplossing.
De beste oplossing is
natuurlijk gewoon: niet stoppen
met op vakantie zijn. Dit kan
figuurlijk, door bovenstaande
tips op te volgen (behalve die
met die kerstliedjes). Het kan
ook letterlijk: door gewoon lang
weg te blijven. En dat is precies
wat ik de komende drie maanden ga doen. Whatelse? Nothing
for now!
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 33) > Ik verdien zelf ook een onderscheiding > eens 52% oneens 48%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
23 augustus 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Stemmen in een stembureau naar keuze

Tweede Kamerverkiezing 2012:
U stemt toch ook!
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend dat het mogelijk is om bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 12 september te stemmen in een stembureau naar keuze in
Nederland.
De aanvraagformulieren voor een kiezerspas
(K6) zijn verkrijgbaar op het gemeentenhuis of
kunnen worden gedownload via:
http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis/
Verkiezingen/Verkiezingen_Tweede_
Kamer_2012
Schriftelijke verzoeken kunnen uiterlijk
29 augustus 2012 worden ingediend bij de
gemeente. Mondelinge verzoeken uiterlijk
7 september 2012 op het gemeentehuis bij
Team Burgerzaken. Tevens dient dan de
stempas te worden ingeleverd.
Stemmen bij volmacht
De burgemeester van de gemeente Horst aan
de Maas maakt bekend dat het mogelijk is om
bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen
op 12 september per volmacht te kunnen stemmen.
Machtiging door overdracht van de oproepingskaart (onderhandse volmacht)
De kiezer kan (na ontvangst van de stempas)
tot en met de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen door de stempas aan
die kiezer over te dragen (vul hiervoor de achterzijde van de stempas in). Deze aangewezen
gemachtigde moet wel in de gemeente Horst
aan de Maas staan ingeschreven als kiezer.
Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te geven aan de gemachtigde.
Deze dient overlegd te worden aan de voorzitter van het stembureau bij het uitbrengen van
de stem. Een kiezer mag niet meer dan twee
volmachten aannemen.
Schriftelijke (groene) volmacht
Voor het machtigen van een kiezer die zelf
niet in de gemeente Horst aan de Maas staat
geregistreerd of indien het niet mogelijkheid
is iemand onderhands te machtigen vanwege
bijv. tijdelijk verblijf in het buitenland.

Het verzoekschrift kan uiterlijk 29 augustus
2012 worden ingediend bij de gemeente.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de
gemachtigde een groen volmachtbewijs.
De gemachtigde dient de volmachtstem tegelijk
met zijn/haar stem uit te brengen.
De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht
in te trekken of zelf aan de stemming deel
nemen.
De aanvraagformulieren voor een schriftelijke volmacht (L8) zijn verkrijgbaar op het
gemeentehuis of kunnen gedownload worden
via de website: http://www.horstaandemaas.
nl/Gemeentehuis/Verkiezingen/Verkiezingen_
Tweede_Kamer_2012
Stemmen in een stembureau naar keuze
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend dat het mogelijk is om bij de
aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op
12 september te stemmen in een stembureau
naar keuze in Nederland. De aanvraagformulieren voor een kiezerspas (K6) zijn verkrijgbaar op het gemeentenhuis of kunnen worden
gedownload via:
http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis/
Verkiezingen/Verkiezingen_Tweede_
Kamer_2012
Schriftelijke verzoeken kunnen uiterlijk
29 augustus 2012 worden ingediend bij de
gemeente. Mondelinge verzoeken uiterlijk
7 september 2012 op het gemeentehuis bij
Team Burgerzaken. Tevens dient dan de stempas te worden ingeleverd.
Nadere informatie
Nadere inlichtingen treft u aan op de
bovengenoemde link of bij Team Burgerzaken
(077-4779777).

Kappen “zieke” monumentale
beuk aan de Herstraat
In de voortuin van Herstraat 53 (villa Weisterbeek) staat een monumentale (rode) beuk
(Fagus sylvatica) van ca 150 jaar oud. Deze boom is aangetast door de reuzenzwam.
De aantasting is zo agressief dat de monumentale boom niet meer veilig is voor de omgeving. Om deze reden wordt voor deze boom op korte termijn een kapvergunning aangevraagd.
De boom was al langer “ziek”
De monumentale beuk heeft al enkele jaren
onze aandacht. Samen met de eigenaar, de
fam. Martens, de gemeente en OBTA de Linde
(gespecialiseerd in boomonderzoek) wordt de
boom regelmatig gecontroleerd.
Om de aantasting af te remmen en de levensduur van de boom te rekken, werden aanpassingen van plantplaats voorbereid.
Uit recent nader onderzoek is echter gebleken
dat de reuzenzwam zich razendsnel heeft
verspreid en de wortels ernstig heeft
verzwakt.

Het aanpassen van de plantplaats heeft hierdoor geen zin meer. Dat de boom ernstig is
aangetast is ook te zien aan de kroon.
Er is helaas niets meer tegen deze aantasting
te doen.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer Francois Hesen. Hij is bereikbaar
via 077-4779777.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor de campagne WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. Deze
campagne gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers,
ambtenaren, buren zijn, een mix hiervan, noem maar op. Waar het om gaat is dat deze mensen
elkaar op een of andere manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee
kunnen blijven doen in Horst aan de Maas. De campagne dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u en jij zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Mart Geurts, secretaris Zonnebloem afdeling Sevenum:

‘Het is mooi te horen als iemand
een ﬁjne middag heeft gehad’
Zo’n zes jaar geleden is Mart door zijn schoonzus gevraagd om bij de Zonnebloem te
komen. “Ik wist niet precies wat het inhield. Omdat ik met de VUT ging dacht ik, dit is
misschien een mooie aanvulling op mijn vrije tijd, dus laat ik maar eens meegaan naar
een vrijwilligersvergadering.
Inmiddels ben ik nu vijf jaar secretaris en het
bevalt me heel goed. Met de Zonnebloem
organiseren we circa 14 verschillende activiteiten in een jaar. Voor een heel breed publiek: voor jong en voor oud, voor eenzame
mensen, maar ook voor gehandicapten. Dit
jaar gaan we bijvoorbeeld naar de Floriade,
maar we organiseren ook een picknick en
in het voor- en najaar hebben we altijd een
toerrit. En ook met Sinterklaas en Kerst hebben we altijd een programma. De contacten
met andere mensen vind ik heel waardevol.
En het is mooi te horen als anderen een ﬁjne
gezellige middag hebben gehad. Het meest
bijzondere wat me is bijgebleven is de ﬁlm
die we vorig jaar gemaakt hebben ter ere
van het 50-jarig jubileum. Daarop kun je zien
wat er allemaal in een jaar gebeurt. Het resultaat hebben we in maart samen bekeken
en dan zie je gelijk ook de waarde van zo’n

ﬁlm: je doet iets voor een kwetsbare groep
mensen. Een aantal van hen is er inmiddels
niet meer, maar op zo’n ﬁlm staan ze wel en
hebben plezier. Dat is toch heel bijzonder.
Dat heeft waarde en dat blijft".

Mart Geurts, secretaris Zonnebloem afd. Sevenum

Commissie Ruimte woensdag 29 augustus

Doorontwikkeling
centrum Horst
De Commissie Ruimte vergadert op
WOENSDAG 29 augustus 2012 om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst
aan de Maas (HadM).
Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:
• Ontwerp-structuurvisie inclusief IV- en
Glas en Fonds
Burgemeester en wethouders (B&W) zijn
voornemens om een integrale structuurvisie
voor de nieuwe gemeente HadM door de
raad te laten vaststellen. Meerdere malen
zijn onderdelen van deze structuurvisie in de
commissie Ruimte besproken. Nu ontvangt
de commissie informatie over het verloop
van het proces en de hoofdlijnen van deze
structuurvisie. In een volgende bijeenkomst
ontvangt de commissie informatie over het
beleidskader.
• Centrumvisie Horst
Het centrum van Horst maakt een positieve
ontwikkeling door; tegelijkertijd zijn er ook
nieuwe ontwikkelingen.
Ook is er de wens om de ruimtelijke inrichting en belevingswaarde van het centrum

verder te versterken. De commissie ontvangt
informatie over een nieuwe doorkijk op de
toekomstige ontwikkelingen van het centrum.
De leden kunnen daarop hun reactie geven.
Na deze opiniërende behandeling komt de
centrumvisie op de agenda van de gemeenteraad.
Commissieleden kunnen ook vragen stellen aan
B&W over raadsvoorstellen die in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda staan.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op woensdag 29 augustus 2012 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!
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Een kas die staat als een huis
Maurice Kassenbouw uit Horst bestaat volgend jaar 65 jaar. Dit jaar presenteert het bedrijf zich tijdens de
Floriade met de Maurice Kas, waarin alle knowhow is verwerkt, die het bedrijf in huis heeft.

“De Maurice Kas is het visitekaartje
van ons bedrijf op de Floriade”, vertelt
Walter Buth, commercieel directeur van
Maurice Kassenbouw uit Horst.

Hoogste
veiligheidseisen
“In de kas worden gedurende de
expositie planten en bloemen verkocht
door Leurs Floriade Shop uit Venlo.
Omdat veel particulieren de kas bezoeken voldoet het gebouw aan de hoogste veiligheidseisen, die maar denkbaar
zijn. Natuurlijk is het niet te hopen,
maar als er bijvoorbeeld een zware
explosie in de buurt plaats vindt, dan
is de Maurice Kas daar tegen bestand.
Verder kunnen de meest uiteenlopende
weersomstandigheden geen vat krijgen
op het bouwwerk.”

Her en der onze
knowhow gebruikt
Een geruststellende gedachte voor
de bezoekers, hoewel Buth er zich
van bewust is dat zij niet de beoogde
doelgroep voor kassen zijn. “We zijn
door Floriade gevraagd om deze kas

FLORIADEAGENDA
Donderdag 23 augustus

Zaterdag 25 augustus

Reulsberger Muzikanten Horst

Con Brio Broekhuizen/Broekhuizenvorst

Gezellig samen met uw kind spelen en zwemmen in “zwembad de Berkel” te Horst.
Op maandagochtend bieden wij van 09.30 –
11.30 uur een instuif voor ouder en kind aan.
Tijdens deze instuif worden ook groepslessen
gegeven waaraan men vrijblijvend kan deelnemen.
Voor verdere informatie over lestijden kunt u
terecht bij de kassa van ons zwembad of bellen naar 077- 477 97 25.
U kunt ons ook mailen: receptiezwembad@
horstaandemaas.nl

Op woensdagochtend bieden wij ook lessen aan
in vaste groepen, waarvoor u zich dient aan te
melden.

Gemeenten in gesprek met zorgondernemers:

Als zorg u beroepsmatig
een zorg is…

Alle zelfstandigen in de zorg, die zich richten
op de functie ‘begeleiding’, uit de regio Venray
en Horst aan de Maas zijn op 10 september
van harte uitgenodigd deel te nemen. Ze zijn

welkom vanaf 18.45 uur, het programma begint
stipt om 19.00 uur.
Aanmelden graag voor 1 september via e-mail:
myranda.hartong@venray.nl.
Het programma van de bijeenkomst wordt
vormgegeven volgens de Ja-Maar® -methode.
Ja-Maar is een trainingsmethode die op praktische en onderhoudende wijze organisaties en
individuen helpt de overgang te maken van een
ja-maar naar een ja-en cultuur. De methode
gaat uit van kansen in plaats van bedreigingen.
Voor meer informatie over de bijeenkomst zie
onze website en de advertentie elders in dit
blad.

Walter Buth heeft al drie Floriades
meegemaakt en is enthousiast over de
editie van 2012. “Ik ben van een leeftijd dat ik de Floriades van Zoetermeer
in 1992 en Haarlemmermeer in 2002
heb meegemaakt”, lacht Buth. “Ik kan
met een gerust hart zeggen dat deze
Floriade veruit de mooiste is. Lekker
compact en overzichtelijk. Je hoeft
niet dagenlang rond te lopen om alles
goed te kunnen zien en beleven. Wat
dat betreft een dikke pluim voor de
organisatie.”

Commissie Samenleving 28 augustus 2012

Huishoudelijke hulp Wmo
De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 28 augustus 2012 om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas (HadM). Op de agenda staat onder
andere:
Huishoudelijke Hulp Wmo
Op 13 september 2011 stelde de gemeenteraad van HadM de Verordening voorzieningen
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
vast. Op deze dinsdagavond horen de commissieleden op welke manier het college van
burgemeester en wethouders het onderdeel
“huishoudelijke hulp” wil gaan uitvoeren.
De leden van de commissie, maar ook het
publiek, krijgen de gelegenheid om vragen te
stellen.

Op 10 september vindt in gemeenschapshuis de Wis in Castenray een bijeenkomst plaats
voor zorgondernemers en zelfstandigen in de zorg die zich richten op de functie begeleiding.
De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas.
Samen met de zorgondernemers en zelfstandigen uit de regio willen zij stil staan en na denken
over de veranderingen binnen de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), in
het bijzonder het onderdeel extramurale begeleiding.
Op dit moment is een groot aantal zorgondernemers betrokken bij de extramurale begeleiding.
De gemeenten Venray en Horst aan de Maas
willen graag nadenken en overleggen met de
zelfstandigen in de zorg. Dit is mogelijk tijdens
een bijeenkomst op maandag 10 september in
gemeenschapshuis de Wis, Matthiasstraat 2
in Castenray. Doel van de bijeenkomst is het
verkennen van de kansen en mogelijkheden die
de veranderingen bieden.

Lekker compact en
overzichtelijk

@Kees Van Rooij @keeshcvanrooij
Interessante India-dag @ﬂoriade_2012 pic.twitter.com/qjCv1yHb

www.horstaandemaas.nl/floriade

Baby-/ Peuter zwemmen

te plaatsen en verder hebben wij her
en der onze knowhow gebruikt in
verschillende paviljoens. Denk daarbij
aan wanden en pergola´s in de sfeer
van een kas. De Floriade is vooral een
feestje voor particulieren, die geïnteresseerd zijn in planten en bloemen.
Voor onze producten staan wij op verschillende nationale en internationale
beurzen. Na de Floriade breken we de
Maurice Kas af en is de 700 vierkante
meter grote kas gewoon te koop. Ook
voor een particuliere koper.”

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 28 augustus
2012 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Hofweg 43
Peelheideweg 12
Broekhuizen
Stokterweg 8
Griendtsveen
Barbarastraat
Apostelweg 16

Grubbenvorst
Californischeweg 10b
Horst
Schansstraat 9
Nieuwstraat 88
Tienrayseweg 25
Kreuzelweg 9
Pieter Belsstraat 86
Daniëlweg 62

Kronenberg
Reindonckweg 19
Kronenbergweg 17

Melderslo
Daniëlweg ong.
Eikelenbosserdijk 6A

Lottum
Stokterweg
Dijkerheideweg 4
Kaldenbroek 1

Sevenum
Hazenhorstweg 9
van Vlattenstraat 67

Meerlo
Hogenbos 14

Swolgen
Mgr. Aertsstraat 16
Kasteelweg 5
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Limburg, hart van de smaak
Ovivo uit Meerlo en Blue Berrie Hill uit Broekhuizen zijn de twee bedrijven uit Horst aan de Maas die op de
Floriade vertegenwoordigd zijn in het paviljoen ‘Limburg, hart van de smaak’. In het paviljoen kunnen bezoekers
van de Wereld Tuin Expo kennismaken met de smaak van Limburgse streekproducten.

Marlies Janssen van Ovivo en
Ceciel Aerts van Blue Berrie Hill zijn
beide ondernemende vrouwen, die het
Limburgse streekproduct een warm hart
toedragen. Voor beiden is de Floriade
een uitgelezen kans om de streekproducten van hun bedrijven aan een
breed publiek te presenteren.

Zien en proeven
Ceciel Aerts van Blue Berrie Hill:
“Wij laten de bezoekers van de Floriade
zien en proeven wat er allemaal
mogelijk is met blauwe bessen. En
dat is meer dan menigeen verwacht.
We telen onze bessen zelf en laten ze
dan verwerken in bijvoorbeeld jam,
Limburgse vlaai of bonbons. Maar
je kunt ook met blauwe bessen een
heerlijke saus voor diverse vleessoorten
maken. Ik zeg altijd gekscherend: wij
leveren blauwe bessen van zaadje tot
karbonaadje.”

Hart
van de smaak

@Kees Van Rooij @keeshcvanrooij
Vandaag bezoekt ambassadeur mw. Bhaswati Mukherjee van India
@ﬂoriade_2012. India, wereldmacht met 1,2 mrd inwoners.

Van een heel ander pluimage zijn
de producten die Marlies Janssen op
de Floriade presenteert. “Ovivo maakt
eierproducten en wij presenteren in het
paviljoen ’Limburg, hart van de smaak’
onze eierpasta en pastasaus op basis
van spelt. Dit oergewas wordt weer
op grotere schaal verbouwd in het
zuiden van Limburg. Het is een typisch
Limburgs streekproduct dat we met

gepaste trots presenteren.”
Volgens Marlies wordt door de
deelnemers aan ’Limburg, hart van de
smaak’ hard gewerkt aan het opzetten van een distributienetwerk voor
Limburgse streekproducten. “We willen
een netwerk van streekproductenwinkels opzetten. Er zijn echter nog
wel wat hobbels op de weg, maar de
Floriade is voor ons een prima testcase.
De reacties zijn in ieder geval erg
positief.”

Feest
van herkenning
Ook Ceciel krijgt overwegend
positieve reacties, hoewel ze wel een
kanttekening plaatst. “Wij doen in
Nederland nog te weinig met streekproducten. Vooral in Duitsland en
Frankrijk zijn ze veel meer actief op
het gebied van promotie en distributie.
Het is in ieder geval wel mooi om
te zien hoe trots de Nederlandse
Floriadebezoekers zijn op de producten
uit eigen streek. Een feest van herkenning.”

Provinciale mededeling
Kennisgeving vergunningen Wet milieubeheer Nieuw Gemengd Bedrijf Grubbenvorst
Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluiten zijn genomen:
1. Vergunning Wet milieubeheer
Voor:
de uitbreiding van een bestaande varkenshouderij (inclusief brijvoer-keuken) met in totaliteit
10.836 biggen, 600 kraamzeugen, 2.436 guste- en dragende zeugen, 45 dek-beren, 720 opfokzeugen
en 20.580 vleesvarkens binnen het Concept Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB).
Locatie:
Heideveld Beheer B.V., Laagheide 9, 5971 PE Grubbenvorst
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 14 augustus 2012
Zaaknummer:
10_26186
Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.
2. Vergunning Wet milieubeheer
Voor:
de oprichting van een pluimveehouderij (incl. slachterij) met in totaliteit 1.059.840 vleeskuikens
en 74.448 ouderdieren en een Bio Energie Centrale (BEC) voor de be- en verwerking van mest en
(afval)stoffen binnen het Concept Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB).
Locatie:
Kuijpers Onroerend Goed B.V., Witveldweg 35, 5971 NS Grubbenvorst
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 14 augustus 2012
Zaaknummer:
10_26185
Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.
Inzage
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 augustus 2012 t/m 3 oktober 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur
en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden.
De besluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.
Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van
23 augustus 2012 t/m 3 oktober 2012 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend
en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u
tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl
(klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).
Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649

VGS 2012-34

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

EL

UW VOORDE

E WEEK

BIJ ONS DEZ

Vinkenfeest
Sla en blinde vinken
Malse rundschnitzel
Barbecue steak

5 halen 4 betalen
100 gram € 1,85
100 gram € 1,25

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

HAAL
MEER UIT JEZELF!
en kies één van de vele cursussen die bij de Volksuniversiteit
van start gaan. Cursussen op het gebied van:
n Algemene ontwikkeling
n Communicatietechnieken en
assertiviteit
n Gezondheid en beweging
n Informatica
n Kunst, cultuur en geschiedenis
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
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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.

Oprichting jongerenafdeling CDjA Noord-Limburg
Sinds zaterdag 11 augustus 2012 heeft het CDjA ook een afdeling in
Noord-Limburg. Anne Thielen, Joep Ewalds, Bob Heijligers, Tom Verhaegh
en Renée van Enckevort zijn de initiatiefnemers van deze jongerenafdeling
van het CDA, die zich actief bezig gaat houden met evenementen voor
jongeren in Noord-Limburg.
De officiële oprichting vond plaats
met een jongerenmanifestatie, die
tevens de aftrap voor de verkiezingscampagne was. De kersverse
afdeling ontving die zaterdagmid-

dag de Limburgse CDA-kandidaten,
die met een vliegtuig aankwamen op
Trade Port in Venlo. ’s Avonds vond de
jongerenmanifestatie plaats in café
de ST1 in Venlo. Hoogtepunt waren

de sprekers Mona Keijzer, Raymond
Knops (Hegelsom), Martijn van Helvert,
Mustafa Amhaouch en Ties Sweyen.
Dit zijn allemaal mensen die op de
kieslijst voor de aankomende TweedeKamerverkiezingen staan. Raymond
Knops (CDA, nr. 4) benadrukte nog
een keer extra het belang van een
bruisende jongerenafdeling: “Onze
CDjA jongeren zijn enthousiast, geloven
in ons verhaal, dragen het uit en

brengen de nieuwe impulsen in onze
volkspartij. De politiek van vandaag
is natuurlijk ook bepalend voor hun
toekomst. Geweldig dat er zich zoveel
jongeren binnen het CDA inzetten
voor onze gedeelde politieke idealen.”
Wil je graag meer informatie, neem
dan gerust contact met ons op via
onderstaande contactgegevens. Voor
meer informatie kun je ook kijken op
de website www.cdja.nl Als je lid wilt

worden van het CDjA, dan kan dat
voor slechts 5 euro per jaar. Als lid
heb je toegang tot al onze activiteiten
en ontvang je vier keer per jaar het
ledenblad ‘Interruptie’. Tot je 26e ben
je ook gratis lid van het CDA. Praat
met ons mee over de toekomst en
andere belangrijke zaken, je bent van
harte welkom!
Renée van Enckevort
Evertsoord

In gesprek met Lutz Jacobi en Tjeerd van Dekken
Als PvdA Horst aan de Maas zijn we al enkele weken bezig met onze ‘In
gesprek’ tour. Als fractie hebben we met enkele tientallen inwoners uit
onze gemeente gesproken. Afgelopen vrijdag hebben we met onze
landelijke nummer twee, Jetta Klijnsma, in totaal 290 mensen gesproken
over werkgelegenheid, de WMO, toegankelijkheid en andere zorgen waar
onze inwoners mee zitten.
We weigeren te kiezen voor de
populistische one-liner, maar kiezen
voor het inhoudelijke gesprek, van
deur tot deur en van persoon tot

persoon. Dit succes zetten we de
komende jaren door, te beginnen op
woensdag 29 augustus. Dan bezoeken
Lutz Jacobi (nummer 11 op de lijst)

en Tjeerd van Dekken (nummer 35)
Grubbenvorst om met onze inwoners
in gesprek te gaan over intensieve
veehouderij, natuurontwikkeling en
alles wat verder ter sprake komt. We
organiseren dit gesprek, net als met
Jetta Klijnsma, in drie delen. Allereerst
gaan we met enkele vragenstellers een
hapje eten bij een van onze partijgenoten thuis. Dus: heb je een leuke of
interessante vraag of opmerking? Mail

deze dan naar roy_bouten@hotmail.
com. Daarna gaan we van 18.30 tot
20.00 uur met Lutz, Tjeerd en een flink
aantal vrijwilligers van deur tot deur
het gesprek aan met de inwoners van
Grubbenvorst. We sluiten de avond van
20.30 tot 22.00 uur af met een huiskamerbijeenkomst bij ‘De Witte Dame’
om met iedereen, die daarvoor open
staat in gesprek te gaan over intensieve veehouderij, natuurontwikkeling

en alles wat verder naar voren komt.
Dus: praat met ons mee en doe met
ons mee! Kun je de 29e niet? Noteer
dan alvast 6 september in je agenda
als we met Frans Timmermans (nummer 8 op de lijst) in Sevenum met
Horst aan de Maas in gesprek gaan.
Roy Bouten
PvdA, Nummer 75
www.roybouten.nl

Zomerse start verkiezingscampagne SP in Horst
De campagne van de SP Horst aan de Maas is afgelopen zaterdag onder
zomerse temperaturen van start gegaan. Op het Lambertusplein in Horst
centrum informeerde de vrijwilligers van de SP de voorbijgangers over de
standpunten van de SP.
De geïnteresseerden konden een
gratis gokje wagen door het aantal
stemmen dat de SP op 12 september krijgt in Horst aan de Maas in te
vullen op een formulier. Daarnaast

konden liefhebbers proeven tussen
vele verschillende soorten tomaten. De
belangstelling was, ondanks de warmte,
groot. Zondag 19 augustus trok een
delegatie vanuit Horst naar de landelijke

start van de SP-verkiezingscampagne
in het Openluchtmuseum in Arnhem
om de Horster Tweede Kamerkandidaat
Thijs Coppus te ondersteunen. Natuurlijk
werden zij en de andere aanwezigen
toegesproken door de SP-lijsttrekker,
Emile Roemer. Hij riep voor 2.500 SP’ers
op tot een sociale alliantie tussen politieke partijen, werkgevers, werknemers
en maatschappelijke partijen. ”Iedereen
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www.veldpaustuinen.nl

bestrijding van alle ongedierte
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Blitterswijck

WIJ ZIJN ER EVEN

TUSSENUIT!
hET IS TIJd VooR VakaNTIE!
Daarom zijn wij een weekje gesloten, van
maandag 27 augustus tot en met zaterdag
1 september. Daarna staan we graag weer
voor u klaar!

die onze doelstellingen van minder
armoede en tegenstellingen, meer zorg
voor elkaar en onderling vertrouwen
onderschrijft, daag ik uit om samen met
ons de handen ineen te slaan en daar
na 12 september aan te gaan bouwen.”
De Horster delegatie kon dat met groot
enthousiasme onderschrijven. De vrijwilligers van de SP Horst aan de Maas staan
zaterdag 25 augustus in het centrum van

Sevenum, op zaterdag 1 september
in Grubbenvorst en op 8 september
in Horst. Mensen die vragen hebben
of meer informatie willen hebben of
gewoon een praatje willen maken,
kunnen dan terecht bij de SP. Meer
informatie over de verkiezingscampagne van de SP in Horst aan de Maas
kunt u lezen op www.horst.sp.nl
Paul Geurts, SP Horst aan de Maas

L

kies voor kwaliteit!

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Wij wensen jullie allemaal nog een fijne
nazomer met veel fietsplezier toe!
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Open van dinsdag t/m zaterdag voor lunch & diner
en zondag de hele dag geopend vanaf 12:00 uur
Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum - Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

Veerweg 11 Broekhuizen | + 31(0)77 463 21 14 | www.hetmaashotel.nl
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Volley mee
met ons!
‘Volley
mee met
ons!’ is onze
boodschap.
Maar dat niet alleen.
Proﬁteer ook mee van
de gezelligheid die we
als vereniging hoog in het
vaandel hebben. Niet voor
niks is één van onze sponsoren Café Het Centrum. Dat
is het eerste dat we u willen
laten weten. Vervolgens is

‘meevolleyen’ met
ons ook goed
voor
uw gezondheid. De blauwe
bessen op onze clubshirts
zijn daar het sprekende

voorbeeld
van.
Blueberry’, ‘Sunberry’ en
‘b-berry’ onderstrepen dat
gezondheidstreven. Zoals
deze bedrijven door onderlinge samenwerking de gezondheid promoten, zo doen wij
dat ook met onze sport.

Doet u
mee?
Onze sponsoren en
wij nodigen u van harte uit!

De Horster Volleybal Recreanten (HVR)
is een club van 36 leden. Er wordt elk jaar
recreantencompetitie gespeeld. In 2012
met twee damesteams en een herenteam.
We trainen op donderdagavond (20.00 tot
21.30 uur). HVR kent een rijke geschiedenis. Vroeger nog verbonden aan
HOVOC is de club al een aantal
jaren een zelfstandige vereniging. Gezellig en fanatiek op
niveau, waarbij er rekening
gehouden wordt met
elkaar.
Ook met
jou,
als je
besluit
om lid te
worden.
Je bent
van harte
welkom bij
ons.

Kom een keer vrijblijvend meedoen op
donderdag. En mocht je je
draai kunnen vinden bij ons, dan zien
we je graag vaker terug. In Sporthal De
Berkel, maar ook bij café ‘t Centrum, waar
ons clublokaal is. Na(ast) het sporten is
gezelligheid een belangrijk kenmerk van
HVR. Als je ook iets ziet in die combi, dan
is HVR dé club voor jou. Tot donderdag!
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Western Weekend een
zinderend succes
Door Jan-Willem van Iperen - schietvereniging Davy Crockett
Al tijdens het opbouwen kwamen de leden en helpers van schietvereniging Davy Crockett erachter dat het weer
een bijzonder weekend zou worden. In het begin van de week viel in de omliggende dorpen veel regen, maar op de
terreinen van het Western Weekend aan de Bergsteeg in Meterik werd de stoep niet nat.

verenigingen 19
Bridgecursus
Sevenum
Bridgeclub Sevenum is van plan om bij voldoende belangstelling een
bridgecursus voor beginners te organiseren.
Deze zal plaatsvinden op dinsdagmiddagen van 13.30 tot 16.00
uur en start op 25 september bij
horecacentrum De Sevewaeg in
Sevenum. De cursus wordt gegeven

door de heer Maas, deskundig
bridgedocent uit Venlo. Bij belangstelling of voor vragen, neem contact
op met J. Thijssen, 077 467 16 19 of
06 23 85 20 54.

Cursus Verbeter uw
Nederlands
Het Hobby-Gilde Horst eo organiseert voor iedereen, die het moeilijk
vindt om brieven van gemeente en verzekeringen te begrijpen, die een
klachtenbrief wil leren schrijven of zijn of haar Nederlands wil verbeteren, een cursus.
De cursus Verbeter uw Nederlands
bestaat uit vijf bijeenkomsten van
twee uur. Hierin wordt de Nederlandse
taal opgehaald. In een groep van minimaal acht personen wordt gekeken
naar spelling en grammatica, daarnaast
ook naar tekstopbouw, woordenschat,

spreekwoorden en uitdrukkingen.
Ook wordt spreken in het openbaar
geoefend door het geven van een
spreekbeurt. De cursus start in de laatste week van september. Voor meer
informatie of opgave, kijk op www.
hobbygilde.nl of bel 077 398 89 15.

Cursus Genealogie
Het was jammer dat de duelstand,
die naast de baan was gebouwd,
uiteindelijk niet gebruikt mocht
worden. Nauwkeurig nalezen van de
vergunningen, dit vanwege een aantal
treurige gebeurtenissen in binnen- en
buitenland waar wapens bij betrokken waren, geven aan dat alleen
op de baan geschoten mag worden.
Deze wedstrijden werden daarom naar
binnen verplaatst ten koste van een
aantal series van de precisie schutters.
De schutters hadden begrip voor deze
situatie.
Op donderdagmorgen 16 augustus
arriveerden de eerste deelnemers op
de Bergsteeg in Meterik. Vroeg in de

avond had driekwart van de deelnemers de tenten, caravans of andere
onderkomens opgebouwd. Door het
warme weer kwamen de deelnemers
pas laat naar de schietbaan om te
beginnen aan de series. Vrijdagmorgen
09.00 uur klonken de eerste van
duizenden schoten, die gedurende het
weekend nog zouden volgen. De wedstrijden verliepen zonder problemen.
Het weer nodigde niet echt uit om naar
buiten te gaan, toch bezochten een
redelijk aantal bezoekers het evenement. Zij genoten van het evenement
en van de bluegrass and oldschool
countryband The Outbound Scallywag
Carnival. Normaal komt de politie altijd

even kijken op een van de dagen, maar
toen zij dit jaar aan de poort stonden,
moesten zij rechtsomkeert maken om
een inbraak te onderzoeken.
De prijsuitreiking werd door veel
deelnemers en bezoekers bijgewoond.
Hier werd een bijzondere prijs verloot:
een origineel percussiepistool uit
midden 1800, met een damastloop.
Dit is een loop gemaakt met een
smeedtechniek die de beste eigenschappen van de verschillende soorten
staal combineert. Een techniek die met
de moderne kennis op het gebied van
metalen nog niet is verbeterd.
Voor uitslagen en sfeerfoto’s,
kijk op www.davycrockett.nl

Bij voldoende deelname start het Hobby-Gilde in september met een
cursus Stamboomonderzoek. De cursus Genealogie biedt, onder leiding
van een ervaren genealoog, handvatten om de eigen familiegeschiedenis
in kaart te brengen.
In tien bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur wordt men de kennis
en vaardigheid bijgebracht die voor
zo’n onderzoek nodig zijn. De cursus
bestaat uit drie bijeenkomsten in
september, daarna één per maand tot
en met april, en twee excursiedagen.
Een van die excursies is een dag in
oktober naar het stadsarchief in Venlo.
De tweede is in februari en betreft
een reis naar een Rijksarchief. Of dat
het archief in Maastricht, Den Bosch of
Den Haag wordt, is afhankelijk van de
behoefte van de deelnemers.
In de eerste drie bijeenkomsten

verkrijgt de deelnemer de nodige
kennis en praktische vaardigheid
om het onderzoek naar zijn familiegeschiedenis te kunnen starten. Voor
de daarop volgende bijeenkomsten is
een programma gemaakt, maar daar
kan al naar gelang de behoefte van de
deelnemers, van worden afgeweken.
Daarnaast wordt vanaf de derde dag
ruimte ingepland voor het bieden van
oplossingen voor problemen waar de
deelnemers bij hun onderzoek tegen
aan lopen. Voor meer informatie en
opgave, kijk op www.hobbygilde.nl of
bel naar 077 398 89 15.

Feestweekend
Schutterij St. Jan
Schutterij St. Jan Grubbenvorst organiseert op zaterdag 25 en zondag
26 augustus het jaarlijkse feestweekend. Er vinden allerlei activiteiten
plaats voor jong en oud.

Solextocht TT Horst
Twintig solexrijders van de solexclub Proem Gas hebben zondag 19 augustus meegedaan aan de
solextocht Tosti Tocht (TT). De tocht leidde langs verschillende dorpen zoals Veulen, Venray, Smakt,
Geijsteren en in verband met het warme weer, een verkorte terugrit naar Horst. Onderweg kregen de
deelnemers enkele frisse drankjes aangeboden en in de lunchpauze een tosti. Enkele rijders hadden
pech onderweg, maar dat werd vakkundig gerepareerd, waarna de weg vervolgd kon worden.

Op zaterdag 25 augustus vindt het
dorps- en verenigingsschieten plaats
op de Schuttershof in Grubbenvorst.
Om 14.00 uur kan iedereen vanaf
15 jaar schieten met een zware
buks op geluidsarme kogelvangers.
Om ook de jeugd van Grubbenvorst
bekend te maken met het Limburgse
schutterswezen worden voor de
eerste keer de Grubbenvorster
Jeugdkampioenschappen
Windbuksschieten gehouden. Dit is
voor de jeugd van 8 tot en met 14
jaar. Het jaarlijkse koningsvogelschieten vindt op zondag 26 augustus
plaats. De schutters beginnen om
13.30 uur met het afhalen van het
koningspaar Leo en Trudy Claassens
onder muzikale begeleiding van harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst. Na

het afhalen, vertrekt iedereen naar de
Schuttershof waar de officiële opening
is van het koningsvogelschieten 2012.
Naast het schieten op de
koningsvogel is er voor niet-leden de
mogelijkheid mee te schieten op de
erelidsvogel. Wie wint, mag zich een
jaar lang Erelidskoning van Schutterij
St. Jan noemen. Tijdens het schieten
zorgt joekskapel Kloëte Kook voor de
muziek.
Rond 18.00 uur zullen de laatste
resten van de koningsvogel geschoten
worden, zodat de nieuwe koning
en erelidskoning bekend worden.
Rond 19.00 uur worden deze officieel
benoemd. Na de benoeming begint
in de feesttent de receptie van de
nieuwe koning en erelidskoning, met
aansluitend een koningsbal.
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Poels jeu de boules toernooi

Ondanks hitte geslaagd

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.

Het Poels jeu de boules toernooi in Horst dat in de week van 13 tot en met 19 augustus plaatsvond, is ondanks
de wisselende weersomstandigheden prima verlopen. Ruim 180 deelnemers streden een week lang om een plaats
in de finale, die op zondag, bij een temperatuur van ruim 35 graden werd gespeeld.

Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

De wijnwebwinkel
van Wijnhuis Blerick
Gratis en snel thuisbezorgd in Horst aan de Maas
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70% KORTING!
op al onze
afgeprijsde kleding!
LAATSTE WEEK!
MAAR HAAST U WANT

OP=OP

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum
Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

Het weer in de week voorafgaand aan het toernooi speelde
de 180 deelnemers uit 25 dorpen
behoorlijk parten, met als hoogtepunt
de extreem hoge temperaturen op
de finaledag. Het toernooi startte op
maandag aangenaam weer, maar
dinsdag zette een hoosbui de jeu

de boulesbaan onder water. Vrijdag
en zaterdag steeg de temperatuur
zodanig dat het voor oudere deelnemers ‘moordend’ heet werd.
Ondanks de wisselende weersomstandigheden heeft geen enkele
deelnemer het toernooi vroegtijdig verlaten. Uiteindelijk wisten

32 deelnemers de finale op zondag
te bereiken. Na vier wedstrijden
stonden drie finalisten, waarvan twee
dames, tegenover elkaar. Winnares
van het Poels jeu de boules toernooi
werd Mie Verheyen uit Oostrum, een
tweede plek was er voor Herman
Limbeek, eveneens uit Oostrum.

Succes op zomerse
mixclubkampioenschappen
Door: Marie-José van Hegelsom
De afgelopen week zijn de mixclubkampioenschappen op het tennispark van TC Grubbenvorst gespeeld.
Jack van Aerts en Diana Beretty werden winnaar van het toernooi.
Onder zomerse omstandigheden
werd er op hoog niveau gestreden.
Naarmate de wedstrijden vorderden,
stegen de bezoekersaantallen en
waren niet alleen alle banen bezet,
maar ook alle zitplaatsen op het terras.
Op donderdagavond werd de finale
gespeeld tussen Jack van Aerts, Diana
Beretty, Carolien Boers en Andreas

Bramkamp. Een tiebreak in de derde
set bepaalde dat Jack en Diana tot
winnaar werden uitgeroepen. Dankzij
de sponsoren Dunlop en Intersport
Blerick konden diverse deelnemers hun
tenniskleding collectie weer uitbreiden.
Alle deelnemers waren enthousiast over
de nieuwe opzet van dit evenement.
TC Grubbenvorst heeft al aangegeven

deze mixclubkampioenschappen in de
toekomst een meer prominente rol op
de tennisagenda van de club te geven.
Volgens voorzitter Eric Thissen geven
deze mixtoernooien een brede groep
tennissers de mogelijkheid om ook
toernooi- en wedstrijdervaring op te
doen. “De sfeer rond de banen zorgt
wel voor de rest.”

Gordijnconfectie § Gordijnstoffen
Vouwgordijnen § Paneelgordijnen
Plissé -Duette § Jaloezieën
Rolgordijnen § Lamelgordijnen
Insectenwering

Kijk ook eens op insectenw
ering.com
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

deze week do vr za
Aardbeien
11.75
10.50 yoghurtvlaai

2 VOOR

Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Broodje
3.00
mexicano
volgende week ma di wo
Appelcitroen9.95
8.75 vlaai
2 VOOR

Kroketsnack

2.25

Vroeg vertrokken
De wandelaars van de Melderslose Kennedymars zijn zondagochtend 19 augustus extra vroeg
vertrokken in verband met het warme en zonnige weer. De starttijden van de wandeltochten van 10,
25 en 40 kilometer waren vervroegd. De tochten van 25 en 40 kilometer vertrokken om 06.00 uur en
de 10-kilometertocht vertrok om 08.00 uur. Onderweg waren extra drinkwatervoorzieningen.
Voor meer foto’s kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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LK pony’s in Baexem
Door: Ponyclub Wittenhorst
Successen voor ponyclub Wittenhorst: op de Limburgse kampioenschappen in Baexem heeft Amber Billekens
met haar pony Roxanne het Limburgs kampioenschap in de klasse EB dressuur behaald.
Renske Swinkels behaalde met
haar pony Kitty een derde prijs in het
springen klasse CB. In de dressuur

behaalden Pleun Wilbers met Unice en
Nicole Schobers een vijfde prijs in hun
klasse. Op de sportmarkt op zondag

16 september in Horst kan men kennismaken met de ponysport en met
Ponyclub Wittenhorst.

Kevin van Leuven tweede in België
Door: Thijs Huizing
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen is op zondag 19 augustus tweede geworden op het circuit van
Francorchamps in de Belgische Ardennen.
De eerste race eindigde hij als
vijfde. Enkele uren later haalde hij zijn
beste resultaat ooit in de Dutch
Supersport door achter de sterke Belg
Gauthier Duwelz als tweede afgevlagd
te worden. Van Leuven bewees daarmee
dat zijn sterke tijden in de afgelopen
wedstrijden geen uitschieters waren. In
de laatste twee wedstrijden wist hij van
de eerste startrij te vertrekken en werd
in de races duidelijk dat het gat tot de
echte top steeds meer werd gedicht. Bij
de volgende wedstrijd kwam hij
wederom slecht uit de startblokken. Hij
moest er voor vechten. Geluk had hij dat

het heet was en de wedstrijd een ronde
werd ingekort. Bij de laatste doorkomst
leidde de inwoner van Swolgen zelfs de
groep. In de chicane voor de finish liet
hij zich verrassen door Stuart Voskamp,
waardoor hij even wat in onbalans
geraakte. De Limburger was duidelijk
teleurgesteld. “Bij de laatste doorkomst
lag ik vooraan en dan gaan je gedachten
toch even naar een eventuele overwinning. Helaas liet ik mij in de laatste
bocht verrassen door Voskamp met als
gevolg een toch wel tegenvallende
vijfde plaats.” In de tweede wedstrijd
van de dag had Van Leuven alle

vertrouwen, mede doordat hij in de
eerste race de snelste tijd had neergezet. “Ik heb gemerkt dat de Yamaha
zeer snel is. Ook hebben de
Dunlopbanden zich uitstekend gehouden. Als alles meezit, kan ik voor het
podium gaan.” Profetische woorden
bleek na de tweede race, want Van
Leuven reed een ijzersterke wedstrijd.
Dolgelukkig viel hij in de armen van zijn
teamgenoten. “Dit is het resultaat van
het harde werken van de laatste weken.
We zitten nu echt bij de top en nu is het
zaak daar de laatste twee wedstrijden
ook te staan.”

Activiteiten

augustus en september 2012
Naast het bieden van persoonlijk zorgadvies, hulp bij het
regelen van uw zorg en houden van spreekuren organiseert
Zorgadvies en Regelhulp bijeenkomsten voor mantelzorgers,
ex-mantelzorgers en zorgvragers:

Open dag RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst organiseerde op zondag 19 augustus een open dag ter gelegenheid van de
opening van de nieuwe kleedlokalen. Hiermee is de renovatie van het sportpark praktisch afgerond.
De kleedlokalen werden geopend door wethouder Driessen van Gemeente Horst aan de Maas.
Gedurende de dag waren er diverse stands met een maatschappelijke of sportieve boodschap. Op een
groot terras werd met een aantal liveoptredens de dag muzikaal ingevuld.
Voor meer foto’s kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Wittenhorst strijd om
Dirk Marcellis wisselbokaal
RKsv Wittenhorst organiseert in samenwerking met de jeugdopleiding van PSV op zondag 26 augustus voor de
vierde keer de ACB Phoxycup. Alle spelers worden om 09.30 uur voorgesteld en om 10.15 uur beginnen de eerste
wedstrijden.
Op het toernooi mogen alle
F-spelers van de samenwerkingsclubs
van PSV meedoen. “Het is voor de
jonge spelertjes een enorme uitdaging om zich deze dag te meten met
leeftijdgenootjes uit het hele land.
Het zijn toch teams waar je niet elk
weekend tegen speelt”, vertelt Rob
Middendorp van RKsv Wittenhorst over

het jaarlijkse toernooi. Tijdens het toernooi wordt er gestreden om de ‘Dirk
Marcellis Wisselbokaal’. De naamgever
van deze bokaal en huidige verdediger
van AZ, heeft zijn eerste voetbaltalent
als jeugdige voetballer vertoond op
de velden van Wittenhorst. Verder
worden op deze dag in het Parkhotel in
Horst samenwerkingsovereenkomsten

getekend met PSV door alle uitgenodigde en aanwezige clubs. Vorig jaar
ging SV Schijndel er vol trots met de
felbegeerde bokaal vandoor. Dit jaar
zullen wederom 24 teams om de winst
gaan strijden. PSV-mascotte Phoxy is
zelf ook aanwezig. Hij zorgt dat alle
spelers van de verschillende clubs klaar
gestoomd worden voor de wedstrijden.

29 augustus Kanteling van de WMO
Het keukentafelgesprek centraal
Voor zorgvragers, mantelzorgers en belangstellenden
14.00-16.30 uur in de Riet, Weltersweide 22, 5961 EJ Horst
Zaal is scootmobiel en rolstoel toegankelijk en open vanaf 13.30.u
Gastsprekers mevr. J. de Jong-Classens, werkzaam afdeling WMO
gemeente Horst aan de Maas, en mevr. J.Joosten,
Zorgtrajectbegeleidster CVA ketenkwaliteit.
Aanmelden noodzakelijk bij Zorgadvies en Regelhulp.
Tel: 077 - 463 23 84 / Mobiel 06 - 122 178 28 of
E-mail: ria@zorgadviesenregelhulp.nl Geen Kosten
Bijeenkomsten voor mantelzorgers
Vanaf september 2012 organiseert Zorgadvies en Regelhulp
op elke 2e woensdag van de maand van 10-12 uur een
bijeenkomst voor mantelzorgers bij Zorgadvies en Regelhulp,
Zandterweg 48 Lottum
Eerste bijeenkomst woensdag 12 september.
Geen thema. Kennismaken met elkaar en stellen het programma
voor 2012-2013 op. Alle mantelzorgers zijn welkom.
Deelname is gratis. Koffie staat vanaf 09.30 voor u klaar.
Bijeenkomsten ex-mantelzorgers
elke 3e woensdag van de maand van 10-12 uur bij Zorgadvies en
Regelhulp, Zandterweg 48 Lottum
Woensdag 19 september.
Gastspreekster Mevr. A. Damhuis werkzaam bij Synthese
Thema: Wat kan een netwerkcoach voor u betekenen.

Zorgadvies en Regelhulp
Zandterweg 48, 5973 RC Lottum • 077 - 46 323 84 / 06 - 122 178 28
ria@zorgadviesenregelhulp.nl • www.zorgadviesenregelhulp.nl
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Tuinfeest Sevenheym
Stichting Vrienden van Sevenheym organiseert op zondag 2 september een tuinfeest, dat wordt opgesierd met
een bijzondere gebeurtenis. Zuster Agnes Mae, de laatste overste van het klooster en Zuster Cornelia Schellens,
bestuurslid van het verzorgingshuis Sevenheym, luiden tijdens het feest een gerestaureerde luidklok.
De klok die tijdens het feest wordt
geluid, is ontrukt aan de vergetelheid.
Op de plek waar nu verzorgingshuis
Sevenheym is gebouwd, stond vroeger
het klooster van de Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid. De Zusters
hielden zich bezig met onderwijs,

ziekenverzorging en bejaardenzorg in
Sevenum. In 1963 werd bij het klooster
een kapel gebouwd met een luidklok.
De kapel is in 2008 afgebroken, maar de
klok en vele andere attributen, die bij
het voormalig klooster behoorden, zijn
dankzij de inzet van Stichting Vrienden

van Sevenheym bewaard gebleven.
Het tuinfeest wordt muzikaal opgeluisterd door de Jeugdharmonie van de
Koninklijke Harmonie Unie Sevenum en
de Serumse Striepkes. Aanvang van het
feest op zondag 2 september is 14.30
uur en iedereen is van harte welkom.

OJC Phoenix in zomerse sferen

-maar
Ja-maar
OJC Phoenix organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 augustus open air evenement Phoenix on the beach in
Hegelsom. De entree is gratis, het open air evenement vindt plaats op het met zand bedekte plein.
Op zaterdagmiddag vindt traditiegetrouw een beachvoetbaltoernooi plaats
om 13.00 uur. Daarna opent de band
Lifeline het open air evenement, waarna
Otherwise het stokje overneemt. 30 Past
7 sluit de avond af. Tussen de optredens

door laat dj Gurde van zich horen. Op
zondag begint om 13.00 uur een beachvolleybaltoernooi. Hierna gaat het open
air evenement gewoon door en sluit
het dj duo Buurman en Buurman het
weekend af. Eten en drinken is te koop

®

in ruil voor consumpties. Ook wordt er
een douchegelegenheid gerealiseerd.
Aanmelden voor het beachvolleybaltoernooi kan door te mailen naar phoenixonthebeach@ojcphoenix.nl Voor meer
informatie kijk op www.ojcphoenix.nl

a

a

®
®
Castenray, 10 september 2012

Ja-maar

Tokkelen over de
Maas gaat niet door
De kermiscommissie van Broekhuizenvorst heeft laten weten dat de
tokkelbaan over de Maas op zondag 26 augustus niet doorgaat. In plaats
van de tokkelbaan wordt er nu een Scream Machine geplaatst.
De vergunningen voor een
tokkelbaan waren binnen, maar de
arbeidsinspectie staat de tokkelbaan
niet toe. Voor het tokkelen worden
mensen met de hijskraan naar boven
gehaald en dat is zeer recent verboden geworden. Dat laat de kermiscommissie weten.
“Het bedrijfsleven, dat mee zou
werken aan de attractie, is in overleg
gegaan met de arbeidsinspectie
om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen, maar dit gaat enkele
maanden duren. Er kan de komende

Cursusmarkt in
De Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst presenteert op zaterdag 1 september
haar brede aanbod van cursussen voor de komende winter, voor zowel
volwassenen als voor kinderen.
Docenten zijn aanwezig om tekst
en uitleg te geven over het nieuwe
cursusaanbod: zeefdrukken, natvilten,
zonnekindpoppen maken, borduren,
kantklossen, werken met verdwijnvlies, frivolité, breien en quilten tot
patchwork, basiscursus weven en
tule borduren. Ook kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor
een weekendworkshop kantachtige
structuren. Er is informatie over de
kinderworkshops punchen, kantklossen, fotolijstjes, sieraden en sleutelhangers maken. Om 14.00 uur treedt
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tijd dus niet getokkeld worden over
de Maas”, aldus een woordvoerder van de kermis commissie van
Broekhuizenvorst. De tokkelbaan
wordt kermiszondag vervangen door
een Scream Machine. Deze attractie
biedt plaats voor twee personen per
keer. De commissie is blij met de vervanger. “We zijn er van overtuigd dat
we hiermee een zeker zo interessante
publiekstrekker hebben binnengehaald en zo het unieke karakter van
de kermis in Broekhuizen ook dit jaar
kunnen garanderen.”

jeugdfanfare De Echo uit Hout-Blerick
op, bestaande uit 32 muzikanten en
al tien jaar onder leiding van dirigent
Maarten Rijs. Tijdens het concert zal
onder andere muziek gespeeld worden
uit de musical Joseph and the Amazing
Technicolor Dreamcoat, waarvan de
kostuums te zien zijn in het museum
als onderdeel van de expositie Textiel
Theater Textiel. De toegang is deze
zaterdag gratis. De cursusmarkt duurt
van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer
informatie, bel 077 398 16 50 of kijk
op www.museumdekantfabriek.nl

Kunstbende op zoek
naar talent
Horst aan de Maas start op zondagmiddag 16 september met een
nieuw cultureel seizoen. In het centrum van Horst worden allerlei
activiteiten opgezet tijdens het nieuwe festival, genaamd Open Podium
2012. De toegang is vrij.
Het programma van het festival
wordt binnenkort bekendgemaakt.
Één van de onderdelen is een open
podium van Kunstbende. Hierbij kunnen middelbare scholieren optredens
verzorgen op een groot podium voor
een enthousiast publiek. Dit kan
alleen, maar ook met een groep. Niet
alleen muzikaal talent is welkom. Ook
shows met dans of poëzie worden
toegelaten. Tijdens een Kunstbende
open podium is er geen jury aanwezig

en kan iedereen nieuwe dingen uitproberen. Opgeven voor de landelijke
Kunstbende-wedstrijd kan achteraf
natuurlijk ook. Bij de landelijke wedstrijd krijg je tips van professionals.
“Meedoen is leuk, leerzaam en gratis”, aldus een van de organisatoren.
Jongeren van 13 tot en met
18 jaar kunnen zich aanmelden via
www.kunstbendelimburg.nl Voor
meer informatie of vragen mail naar
info@kunstbendelimburg.nl

Four Fighters bij
Blok10
De Four Fighters, een Foo Fighters-tributeband, staat zaterdag
25 augustus live op het podium in Blok10 in Horst. Deze tributeband uit
Engeland was in 2011 ook te gast voor een optreden in Horst.

www.ja-maar.nl www.omdenken.nl
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drankje
Aanmelden graag vóór 1 september via e-mail: myranda.hartong@venray.nl
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De mannen van de Four Fighters
doen zeker onder voor hun idolen. De
band Arrested on the Seventh zorgt
deze avond voor het voorprogramma.

Zij waren al diverse keren te gast bij
landelijke radiozender 3FM en zullen
de zaak vast opwarmen voor de hoofdact. De avond begint om 22.00 uur.
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Kunst in De Rozenhof
Bij De Rozenhof in Lottum vindt zondag 26 augustus de opening plaats van een expositie met de titel ‘Kunst in
De Rozenhof’. Getoond wordt werk van beeldend kunstenares Petra Verhees uit Meijel. Verhees werkt vooral met
glas en steen en heeft ook diverse kunstwerken gemaakt met rozen. Van haar hand is ook het beeld De Roos, dat in
2006 is aangekocht door de gemeente Horst aan de Maas.

Unieke badkamermeubels voor een mooie prijs?

Zaterdag 25 augustus

showroommodellen
met aantrekkelijke kortingen!

Bezoek onze website voor deze speciale actie
Geldig op zaterdag 25 augustus van 09.30 – 15.00 uur.

PePerstraat 55, sevenum | info@PlainandPure.nl

www.PlainandPure.nl
volg ons nu ook op twitter: @plainpure

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Menstruatiecyclus, IVF/IUI,
Zwangerschap, Overgang,
Sportblessures, Ischias
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

Petra Verhees studeerde in 19751976 aan de Koninklijke Academie
voor Kunst en Vormgeving in ’s-Hertogenbosch en van 1991-1995 aan
de Academie Beeldende Kunst te
Maastricht. Verhees werkt vooral met
natuurlijke materialen: “Door mijn
fascinatie voor water ben ik gaandeweg gaan werken met glas, omdat ik
in glas dezelfde lichtbreking aantrof”,

vertelt Verhees. “In glas vormgeven
biedt echter meer mogelijkheden; in
water vind ik nog steeds mijn inspiratiebron. Om mijn ideeën te verbeelden,
kies ik graag mathematische vormen
als cirkels en driehoeken, omdat deze
objectief zijn. Ritme en helderheid zijn
voor mij belangrijke elementen. Aan de
cirkel en de spiraal die vaak terugkeren
in mijn werk verbind ik een symboli-

sche betekenis.”
De feestelijke opening van ‘Kunst in
De Rozenhof’ is op zondag 26 augustus
om 11.00 uur onder muzikale begeleiding van de in Lottum geboren Roel
Verheggen op dwarsfluit en pianiste
Von Reijnders uit Beringe.
De expositie loopt tot en met 7 oktober
en is tijdens de openingstijden van
De Rozenhof vrij toegankelijk.

Zomerfeest Kronenberg
Door: Rob van Lier
Zomerfeest Kronenberg 2012 zit erop en de organisatie kijkt met een ‘warm’ gevoel terug op een geslaagd
feestweekend.

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

KLOOSTERBROOD (ook voorgebakken) 2 stuks 3 EURO
10 RONDE ZACHTE BROODJES HALEN 8 BETALEN
GROTE SORTERING BONBONS
OOK APARTE RECLAME
VANUIT ONZE LEER/ZORGBAKKERIJ
zoals vlaai, desembrood, krentenbollen ect.
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

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

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

dakbedekkingen

Donderdagavond stond traditiegetrouw in het teken van kienen in de
Torrekoel. Het blijkt dat tradities worden
overgenomen, want de zaal zat vol met
jeugd. De overvloed aan prijzen viel dan
ook zeer in de smaak. Zo’n 125 dames
en heren beleefden een hele gezellige
kienavond. Met andere woorden het
kienen is en blijft een leuke bezigheid.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
Vrijdagavond was geweldig. Het publiek
was lekker op tijd naar de feesttent
gekomen om samen met No-Xuze een
feestje te bouwen. Ze zetten een hele
goede show neer en bleven verrassen
met kwaliteit en professionaliteit. Zo
hebben wij ze graag. Zaterdagavond was
de drukste avond van het weekend. Op

het programma stonden De Bijtels. Het
was tijd voor een echte party. Deze zeer
bekende en goed gelegen coverband
maakte er een echt spektakel van.
Het feest bleef maar doorgaan. Op het
moment dat De Bijtels pauzeerden zorgden ons nieuwe dj-team L&L (Lenssen &
van Lier) er voor dat het publiek niet stil
kon blijven staan.
En toen kwam de zondag. Ondanks
weersvoorspellingen dat het 37 graden
kon worden, ging de zeskamp gewoon
door. Echte bikkels die jongelui. Flink
water erbij en gas op die lollie. Er werd
keihard gestreden om de punten. De
spellen varieerden van WipeOut tot prei
poten en echt koe melken. De deelnemers deden het echt fantastisch.

Het zevende spel van de zeskamp
was een echte danswedstrijd met Wii
LetsDance op twee grote schermen in de
tent. Nadat de balans was opgemaakt
bleek team Stoere Patsers Tribute de
winnaar van de Super Zeskamp 2012. Dj
Stijn zorgde voor een perfecte afsluiting
van het Zomerfeest.
Ondanks de hitte kan worden teruggekeken op een geslaagd feest met
positieve reacties. De organisatie heeft
ontzettend genoten en moeten zweten,
maar we hebben van veel mensen
vernomen dat deze editie zeer geslaagd
was. Bij deze willen we iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft
bijgedragen aan het welslagen van ons
feest.

0478-531795

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

Hobby-Gilde Horst e.o.

In september start Hobby-Gilde Horst
met de volgende nieuwe cursussen:
• genealogie
• verbeter uw Nederlands
• sieraden maken
• bewegingsexpressie op muziek
• het gebruik van iPad en Apple computers
Voor meer informatie over deze nieuwe of
overige bestaande cursussen:

www.hobbygilde.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).
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Wie schrijft
dé Dreumelhit?
Heeft de vakantie voldoende inspiratie opgeleverd voor een geweldig
carnavalsliedje? Stuur het dan snel in voor de Liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel, die dit jaar op zaterdag 13 oktober plaatsvindt.
Ook dit jaar is de jury op zoek
naar een origineel liedje. Een echte
meezinger die carnaval voor de
Dreumels het komende seizoen
nóg leuker maakt. Aanmelden voor
de liedjeswedstrijd kan op

Internationale variatie
op wereldfestival Meerlo
SOS Meerlo-Wanssum organiseert op zondag 2 september van 11.00 tot 18.00 uur het jaarlijkse
wereldfestival. Het festival wordt gehouden in en om zalencomplex ’t Brugeind en in kunstgalerie Pacha
Mamma. De entree bedraagt voor volwassenen vijf euro. Jongeren tot en met zestien jaar hebben gratis
toegang. Iedereen is welkom.

www.dreumel-horst.nl Hier staat ook
het gehele reglement op. Inschrijven
is mogelijk tot zondag 2 september.
De 51e editie van de Liedjesavond
vindt plaats op zaterdag 13 oktober
in ’t Gasthoes in Horst.

Brood bakken bij
De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 26 augustus
enkele activiteiten. Zo wordt er onder andere brood gebakken in het
authentieke bakhuisje en zanger Math Craenmehr verzorgt een optreden,
waarbij hij zichzelf begeleidt.
In het bakhuisje mogen kinderen hun eigen broodje bakken. De
smeden zijn deze dag ook aan het
werk. Verder is er tot november een
tentoonstelling te bezichtigen over
de maatschappelijke en economische

ontwikkelingen in Noord-Limburg van
1800 tot 1950. Het museum is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Groepen kunnen, op afspraak, ook op
andere tijden terecht. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

De Lange Horst

Fifa’12 Toernooi
Na de stunt om Fifa’12 te spelen op het scherm van 24 vierkante
meter op het Wilhelminaplein, ontstond de roep om een leuk toernooi.
Daarom organiseert De Lange Horst op zondag 26 augustus voor de eerste
maal een live Fifa-toernooi.
Het toernooi wordt gehouden
in de zaal van De Lange Horst. Alle
voorrondes worden op normale televisieschermen gespeeld. De finales
worden op een beamer gespeeld.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn meerdere playstations,

controllers en beeldschermen nodig.
Aanvang van het toernooi is om 15.00
uur. De lengte van het toernooi is
afhankelijk van het aantal deelnemers. De spelregels van het evenement zijn te vinden op de website
van De Lange Horst.

De multiculturele markt, die wordt
opgebouwd op het wereldfestival,
vindt plaats rondom ’t Brugeind.
Op de markt worden onder andere
kledingstukken, sieraden en mineralen
verkocht uit verschillende landen.
Ook is er een grote boekenmarkt
opgebouwd voor jong en oud.
De Wereldwinkel is van de partij
samen met het fairtradeplatform.
Verschillende producten worden
verkocht, zoals koffie, thee, wijn, bier,
chocola, fruit, maar ook sieraden,
servies, glaswerk en kleding.
In het overdekte theater van

’t Brugeind zijn de hele dag muziek- en
dansactiviteiten. Een hoogtepunt in het
theater is het optreden van de zestien
internationale streetdancers van de
Floriade. Hun optreden draait om de
oogsttijd en bestaat uit een mix van
muziek, theater, dans en acrobatiek.

Hele dag muziek- en
dansactiviteiten
In galerie Pacha Mamma zijn de
hele dag door muzikale optredens in
de openlucht van onder andere Two of
a Kind, Kanté Kerfonse en Luc Lenders

Kleding bloemen en
bakker

Provinciale mededeling

De uitbundige kleding die zangeres Karin Bloemen en pianist Cor
Bakker droegen in hun theatervoorstelling De Diva en De Divan is vanaf
donderdag 23 augustus te zien in Museum de Kantfabriek in Horst.

Kennisgeving Ontgrondingenwet

De twee artiesten toerden door het
land met hun succesvolle voorstelling
en lieten daarin zien dat zij elkaars
kwaliteiten in elk genre en in elke
toonsoort op bijzondere wijze wisten
aan te vullen. Het stuk zat vol vrolijke,
hilarische, maar ook ontroerende num-

mers als ‘Lef’ en ‘Alles wat voorbij is‘.
Tot zondag 7 oktober loopt in Museum
de Kantfabriek de expositie Theater
Textiel Theater met theaterkostuums
uit bekende musicals, zoals de originele jas van Joseph uit Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat.

Club du Longue RAW
Na twee geslaagde RAW edities van Club du Longue, is het nu tijd
voor de derde editie met onder meer Headliner dat met trots Nobody
Beats the Drum presenteert.

Een quote van de mannen van
Headliner: ”To fully appreciate Nobody
Beats the Drum’s fusion of breaks,
electro, hip hop, and every other form
of music that whips a crowd into a
sweaty, writhing heap of body parts,
it’s best to see them live.” De driekoppige dance-formatie is live een
spreekwoordelijke bom. De grote
onbekende in het RAW verhaal is Dub

Mafia. Wie zijn deze twee heren, verschuild achter een masker, die blazen
met vuige dubstep, overgoten met een
sausje van de beste drum and bass?
Gastheer Mc Mster maakt het feestje
af. De deuren van zaal De Lange Horst
openen om 22.00 uur. Het raggen gaat
door tot minimaal 03.30 uur. Entree
wordt te zijner tijd bekendgemaakt via
De Lange Horst en dreksbak.

met vrienden. Musicalster Renée van
Wegberg verzorgt tijdens het festival
een workshop aan jongeren van alle
leeftijden.
Ook zijn diverse basisschoolleerlingen van scholen in de regio
Meerlo-Wanssum aanwezig als
schoenpoetsers. Zij proberen op hun
manier ook centen bij elkaar te krijgen
voor het project.
De opbrengst van het
wereldfestival gaat naar SOS MeerloWanssum. Zij steunen hiermee de
mobiele schoolbus in Chennai, een
dorpje gelegen in India.

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende
besluit, krachtens mandaat, is genomen:
Ontgrondingenwet, vergunning
Voor:
het ontgronden van percelen, kadastraal bekend gemeente Venray sectie S diverse nummers
Locatie:
Maessen Grondverzet B.V., Visvijvers Het Wanssums Ven, 5861 Wanssum
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit:
16 augustus 2012
Kenmerk:
2012-0321
Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 augustus 2012 t/m 1 oktober 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur
en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Venray, op de gebruikelijke plaats en tijden.
Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van
21 augustus 2012 t/m 1 oktober 2012 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend
en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u
tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl
(klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).
Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
VGS 2012-0321
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Ontwikkelingshulp Stichting Nativitas

L1mburg Helpt, Theo en Lies ook
Ontwikkelingshulp komt regelmatig negatief in het nieuws, maar Theo (71) en Lies (72) Dinnissen van stichting
Nativitas uit Horst trekken zich hier niets van aan. Ze zetten zich al sinds 1984 in voor mama België op het
Indonesische eiland Flores en steunen hier zes opvangtehuizen voor onder andere weeskinderen. Filmmaker Marijn
Poels uit Swolgen reisde in juni met het tweetal mee om een film te maken over hun passie en gedrevenheid, dit
voor de zesdelige serie L1mburg Helpt van zender L1.

“Een paar jaar geleden zagen we in
Wolefeo in een kindertehuis een baby
die naar adem snakte. De baby was
een paar weken oud en kwam net uit
het ziekenhuis. De moeder was op weg
naar de rijstvelden, aan de rand van
de straat bevallen. Ze heeft alleen het
kind ter wereld gebracht. De pasgeboren baby moest naar het ziekenhuis,
omdat deze infecties had opgelopen.
Eenmaal in het ziekenhuis, wisten de
medewerkers dat het baby’tje zou
overlijden. Ze stuurden moeder en kind
na een paar dagen naar huis, omdat
het ziekenhuis geen slechte status
wilde. Moeder ging ten einde raad naar
het kindertehuis van mama België.

Deze kon niets anders meer doen dan
moeder voorbereiden op een spoedige
dood van het kindje.” Theo en Lies zijn
net terug en zijn al weer bezig met het
volgende project. Ze willen een kindertehuis in Flores, dat in 1992 getroffen
is door de tsunami, renoveren. Hiervoor
zamelt het Citaverde College uit Horst
geld in met de jaarlijkse speculaasactie.
“We hopen het project over twee tot
drie jaar te kunnen verwezenlijken”,
aldus Theo. De zesdelige serie L1mburg
Helpt gaat op zondag 9 september om
14.00 uur in de filmarena van Foroxity
bioscoop in Sittard in première.
Voor meer informatie kijk op
www.marijnpoels.com

Cambrinus opent
met dubbelconcert
Cambrinus opent op zondag 2 september haar nieuwe concertreeks
met een dubbelconcert van Jenee Halstead en Oh! Susanna in Horst. Om
16.00 uur start het concert. Iedereen is welkom.

Theo en Lies proberen sinds het
begin van stichting Nativitas ieder jaar
naar Flores te gaan. Elk jaar is anders,
maar dit jaar was extra speciaal, want
Marijn Poels reisde met hen mee om
een filmverslag voor L1 te maken. Dit
zorgde voor grappige, maar ook vervelende momenten. “Ik had een visum
aangevraagd, maar had het na vier
weken nog niet ontvangen. Toen heb
ik een toeristenvisum aan proberen te
vragen. Daarvoor kocht ik een kleinere
camera, zodat ik meer op een toerist
zou lijken en ging ik aan de grens staan
met mijn zonneklepje op. Gelukkig leek
ik op een toerist en mocht ik het land

binnen”, lacht Marijn.
Niet alleen het toeristenvisum
zorgde voor een beetje spanning. “We
kwamen terecht bij een aardverschuiving, hierdoor konden we de weg niet
meer vervolgen. Het regende heel hard
en de modder kwam naar beneden.
Dit was wel een angstmoment. Verder
hebben we achterop een vrachtauto
gestaan om naar Wolefeo te gaan. Een
hele ervaring”, vertelt Theo. “Als je
achterop een vrachtauto staat, merk je
pas dat het een ontwikkelingsland is. Je
ziet de hutjes langs de weg en je hoort
mensen schreeuwen om hulp. Het is
heel armoedig”, vult Lies aan.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen

It’s Clean

NIEUW

altijd concurrerend in prijs

T

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

de tijdloze thema’s die de Canadese
singer-songwriter Oh! Susanna omzet
in liedjes die eerst wat gewoontjes
overkomen, maar na verloop van tijd
naar de strot grijpen. Oh! Susanna
heeft een folkstem met een lichte
countrysnik die forceren overbodig
maakt.
In beide optredens is een belangrijke rol weggelegd voor multi-instrumentalist BJ Baartmans en bassist
Gerko Aerts.
Voor meer informatie of kaarten
kijk op www.cambrinusconcerten.nl
Kaarten zijn ook te koop bij alle
VVV-kantoren in Noord- en Midden
Limburg.

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES

diverse kleuren

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Dit jaar is het zwembad, dat de
twee gedreven vrijwilligers hebben
laten bouwen in gebruik genomen. Het
zwembad is gevuld met zeewater en
is bedoeld voor therapie voor gehandicapte kinderen. Eerder gebruikten ze de
zee, maar door de aardbeving in Japan
is de zeespiegel veranderd en is het
gevaarlijk. “Er was een blind, geestelijk
gehandicapt kindje in het zwembad
dat spetterend in het rond sprong en
danste. Dan zie je waar je het voor
doet”, zegt Lies trots.
In al die jaren dat ze naar Flores
gaan, is toch één moment het
indrukwekkendst voor Theo en Lies.

Jenee Halstead zingt alsof
Emmylou Harris, June Carter en Patty
Griffin haar samen zangles hebben gegeven. Dat onderstreepte ze
in 2008 op haar debuutalbum ‘The
River Grace’ met indrukwekkende
Americana, die in een mix van dobro,
mandoline, contrabas, keyboard en
subtiele elektronische beats, modern
en eigenzinnig fris klinkt. Met haar
meest recente album ‘Raised by
Wolves’ bevestigd ze onomwonden
haar eigen plek in de wereld van de
Americana en laat het simplistische
beeld van een country- en folkzangeres ver achter zich.
Liefde, verlies en verlangen zijn

www.its-clean.nl
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Kermisbrunch

Club du Longue Raw

zo 26 augustus 11.00 uur
Organisatie: Kermis Commissie
Broekhuizen
Locatie: Maaspaviljoen

za 25 augustus
Locatie: De Lange

Knuffelbeer

Matinee

za 25 augustus 15.00 uur
Locatie: Hoebertweg 4b

ma 27 augustus 15.00 uur
Organisatie: Kermis Commissie
Broekhuizen
Locatie: Maaspaviljoen

Ruilbeurs
zo 26 augustus 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Grubbenvorst

Boerengolfen

Schuttersweekend

wo 29 augustus 13.30 uur
Organisatie: KBO America
Locatie: Mariahoeve

za 25 en zo 26 augustus
Organisatie:
Schutterij St. Jan

Broekhuizen

Hegelsom

Inloopbijeenkomst
Broekhuizerweerd

Phoenix on the Beach
za 25 augustus
Locatie: OJC Phoenix

do 23 augustus 19.00 uur
Organisatie: Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer
Locatie: eetcafé Maaszicht

Horst

Kermis aan de Maas

Kleding Bloemen en
Bakker

vr 24 t/m di 28 augustus
Locatie: Loswal

Do 23 augustus t/m 7 oktober
Locatie: Museum de Kantfabriek

Nationale Burendag
in Mussenbuurt
Werkgroep Mussenbuurt in Horst organiseert op zaterdag 22 september
een samenzijn voor de buurt in het kader van de Nationale Burendag. Dit
jaar wordt extra aandacht besteed aan de tieners uit de buurt.
De organisatoren van de burendag
in de Mussenbuurt willen dit jaar de
groep jongeren van 12 tot 18 jaar sterker betrekken bij de activiteiten, die op
deze dag plaatsvinden. Daarvoor hebben zij gereageerd op een oproep van
het Jongeren Netwerk Limburg. Het JNL
heeft een spannende puzzeltocht
uitgezet in de Mussenbuurt met diverse
uitdagende, mysterieuze en spannende
opdrachten.

Integratie en
verschillen
Het thema van de quest is integratie en de verschillen en overeenkomsten tussen autochtonen en

allochtonen. Ook de ouders van de
deelnemers worden in het spel betrokken. Het doel is allochtone en autochtone jongeren en hun ouders op wijkniveau samen te brengen. De winnaars
van deze quest staat een mooie verrassing te wachten. Naast de puzzeltocht
staat een huifkartocht dit jaar weer op
de agenda en worden verschillende
soorten hapjes geserveerd. Deelname
aan de activiteiten van de Nationale
Burendag is gratis. Aan de quest kan
een beperkt aantal jongeren deelnemen. Bij de huifkartocht is het aantal
zitplaatsen gelimiteerd. Tijdig opgeven
is gewenst. De organisatien is nog op
zoek naar vrijwilligers die op deze dag
kunnen helpen bij de activiteiten.

Optreden Four Fighters
za 25 augustus 22.00 uur
Locatie: Blok10

Fifa ’12 toernooi
zo 26 augustus 15.00 uur
Locatie: zaal De Lange

ACB Phoxy Cup
zo 26 augustus
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: voetbalvelden

Keukentafelgesprek
Kanteling WMO
wo 29 augustus 14.00-16.30 uur
Organisatie: Gemeente
Locatie: In de Riet

Kronenberg

Poemeldaag Cowboys en
Indianen
zo 26 augustus 13.30-16.30 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: Blokhut

Lottum

Zondag 26 augustus
Locatie: De Rozenhof

Tienray

Kunst in De Rozenhof
Tuinfeest met optreden
Joep van Wegberg

Melderslo

Optreden Math Craenmehr

za 25 augustus
Locatie: OJC Gaellus

zo 26 augustus 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Dorpsraadvergadering

di 28 augustus 20.00 uur
DÈ WOONWINKEL
Locatie: Zonnehof
VAN VENRAY
Sevenum

Koningsschieten

zo 26 augustus 15.00 uur
Organisatie: Schutterij St.
Sebastianus
Locatie: Staarterstraat 7

Informatiebijeenkomst
Dorpsdagvoorziening

40e open tennistoernooi

do 23 augustus 20.00 uur
Organisatie: Werkgroep
Dorpsdagvoorziening
Locatie: de Torrekoel

zo 26 augustus t/m
2 september
Organisatie: TV Apollo 69
Locatie: Schatberg

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

40% 0%
Stationsweg
86, Oostrum
0%
3
10%
www.stoffelhoeve.nl

e
l
a

Dé route naar
verrassende woon-ideeën

s

Venray-Oostrum
0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

In de talkshow wordt ingegaan op
de rol van de intensieve veehouderij
in de derde wereld. De talkshow duurt
van 19.00 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.behouddeparel.nl

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26

Yogacentrum L’Espoir en
YOGA Monique Litjens
starten op 27 augustus
weer met de yogacursus
Bel gerust voor info of opgave lessen
077 - 398 51 36 / 077 - 398 84 82
Almeweg 11 Horst
www.yogacentrumlespoir.nl

In het Auditorium van de Innovatoren op de Floriade in Venlo vindt op
maandag 1 oktober een forumdiscussie en een tv-debat plaats. Oxfam
Novib, Milieudefensie, de SP, de Werkgroep Land- en Tuinbouw NoordLimburg, Vereniging Behoud de Parel en Wiek Lenssen Filmprodukties
organiseren deze dag. De titel van de talkshow is Varkens en soja.

Rol in derde wereld

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

De Stoffelhoeve
2

Varkens en soja
voor ontwikkelingssamenwerking,
inzicht te geven in wat verderop in
de wereld gebeurt om in Nederland
een stuk vlees op het bord te krijgen.
De talkshow Varkens en soja is
onderdeel van dit project.

Introducétoernooi
zo 26 augustus
Organisatie: Tennisvereniging
‘t Löbke
Locatie: sportpark Kerkebos

Talkshow Floriade

In Brazilië, in Mato Grosso,
worden filmopnamen gemaakt om de
problematiek van de kleine boeren
en de inheemse bevolking in beeld
te brengen. Vertegenwoordigers
van NGO´s in Brazilië, die zich
bezighouden met de kleine boeren
en Indianen in combinatie met
onder andere de sojaproblematiek,
worden uitgenodigd om naar
Nederland te komen. Dit met het
doel om de bevolking van Nederland
en diverse organisaties, zoals
politieke partijen en organisaties

Swolgen

Autobedrijf
ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
wespenbestrijding!
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Fer van lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.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
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

zondag

zaterdag

zondag

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
24 t/m 30 augustus
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Verloskundige zorg

Heilige mis

09.45

Heilige mis

19.15

Marisstraat 53

5985 PR Grashoek

Tel: 06 470 806 52

Heilige mis

09.45

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

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zondag

Venray

11.00

Griendtsveen

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

(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

Heilige mis

Broekhuizenvorst

woensdag
donderdag
vrijdag

Venlo

Ontwerp
Renovaties
Bestratingen
Grondwerk

Broekhuizen

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

Huisartsenpost

Tevens ook:

America

zondag
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

Voor uw complete tuin,
van aanleg tot onderhoud!

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Heeft u elektro-materialen nodig? Laat het ons weten!
Wij leveren materialen tegen zéér concurrerende tarieven!!!
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Wij werken voor jóu!

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

AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je méér te bieden
dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over
loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte coaching en opleidingen.

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de vacatures
bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind je meer uitgebreide
informatie over deze en andere banen en ons bedrijf. Je kunt via de site ook
meteen solliciteren. Kijk verder!
Medewerker bouwtransport – Vac. 103019

Je verricht alle voorkomende werkzaamheden zoals montage, logistiek, opperen
en slopen. Je houdt van aanpakken en bent minimaal drie weken beschikbaar.

Electro servicemonteur – Vac. 103020
Je verhelpt storingen en pleegt nazorg voor tuinbouwinstallaties. Je hebt MBO
niveau en affiniteit met electrotechniek.
Water servicemonteur – Vac. 103021
Je installeert en onderhoudt de waterbehandelingssystemen. Je bent een
aanpakker op MBO niveau en beschikt over een rijbewijs B.
BBL opleiding Glastuinbouw of Boomkwekerij

In september starten BBL opleidingen! Werken en leren tegelijkertijd. Kijk op
www.ab-werkt.nl/bbl.aspx voor alle informatie!

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

AB Limburg heet vanaf nu:

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
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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Glasvezelnieuws Horst aan de Maas
Horst aan de Maas koos overtuigend voor glasvezel. Daarmee bent u helemaal klaar voor nu en de
toekomst. En kunt u genieten van internet met de snelheid van het licht, superieur beeld en geluid
op uw tv en tal van waardevolle nieuwe diensten. Op dit moment zijn de werkzaamheden voor de
aanleg van het glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas in volle gang. Naar verwachting zal het hele
traject nog 4 maanden in beslag nemen.

Dit moet u weten.

Wie wordt úw serviceprovider?
KPN maakt communicatie tussen mensen
al meer dan 125 jaar mogelijk en is ervan
overtuigd dat glasvezel de superieure
technologie zal zijn voor de toekomst. Glasvezel
van KPN biedt ongekende mogelijkheden
voor internetten, tv-kijken en bellen. Met de
Glasvezel Alles-in-één-Pakketten van KPN haal
je het beste in huis.
www.kpn.com/horstaandemaas

Internet, TV, radio en telefonie zijn er om het
leven aangenaam te maken. En wij zijn er om
te zorgen dat het ook echt zo werkt. Gratis
Overstapservice en duidelijke handleidingen.
Analoog, digitaal en interactief, met ons pakket
Klaar voor de Toekomst heeft u alles wat u nodig
heeft voor nu en straks. Lijbrandt, glasvezel, klaar.
www.lijbrandt.nl/horst-aan-de-maas

EINDELIJK.
ALLE VRIJHEID
OM TE KIEZEN.
Van echt
glasvezel hebt u
pas écht plezier.
U hebt al glasvezel volgens uw kabelmaatschappij?
Helaas, dat is maar ten dele waar! Een deel van het
bestaande netwerk van de kabelmaatschappijen
is van glasvezel en een deel van coaxkabel
of koperdraad. Dat laatste stuk beperkt de
mogelijkheden enorm. Vergelijk het met een snelweg
die opeens overgaat in een zandpad. Glasvezel reikt
straks daadwerkelijk tot in uw woning. Alleen op die
manier kunt u volop profiteren van de snelheid,

Wel een
aansluiting, nog
geen signaal.
Uw woning is met een glasvezelaansluiting helemaal
klaar voor nu en straks. U bent nu voorbereid op
een toekomst van tv in 3D en tal van interactieve
diensten die een andere manier van werken,
leren, communiceren en ontspannen inluiden.
Toch hoeft u daar niet op te wachten. Want zodra
u uw glasvezelaansluiting activeert, ontdekt u de
bijzondere voordelen. De glasvezelaansluiting hangt
nu of binnenkort al in uw woning en het is een kleine
moeite om ervan te gaan genieten!

OnsBrabantNet gaat verder dan alleen het
leveren van de beste glasvezeldiensten.
OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend
advies aan huis, wanneer het u uitkomt.
Dat is het grote voordeel van OnsBrabantNet.
Wij staan dicht bij u.
www.onsbrabantnet.nl/horstaandemaas

Landelijk netwerk

Wijkcentrale

de stabiliteit en betrouwbaarheid van écht glasvezel.
En dat is een wereld van verschil.

Kies uw serviceprovider.
Om van glasvezel te kunnen profiteren, moet
u overstappen op een serviceprovider die tv,
internet en telefonie via het glasvezelnet aanbiedt.
Glasvezel is een ‘open’ netwerk, dat is een
verschil met het kabelnetwerk. Alle
serviceproviders mogen hierop hun diensten
aanbieden. Elk van deze serviceproviders heeft
interessante pakketten, voorwaarden en acties.
Op www.eindelijkglasvezel.nl stellen de
serviceproviders zich uitgebreid aan u voor. Doe
de postcodecheck en vergelijk het aanbod van
de serviceproviders. Dan weet u direct welke
serviceprovider het beste bij u past. Of kom langs
voor een persoonlijk, onafhankelijk advies in onze
glasvezelwinkel aan de Kerkstraat 5 te Horst.

Scarlet is dé uitvinder van het alles-in-1pakket met de landelijke introductie van ons
combinatiepakket met internet, telefonie,
mobiel en televisie in 2004. En nu in 2012 dus
alle pakketten ook in combinatie met glasvezel!
www.scarlet.nl

De hoge snelheid van glasvezel is één, maar bij
XS4ALL is het kwaliteitsnetwerk en de service
die daarbij hoort even belangrijk.
www.xs4all.nl/glasvezel

Welkom met uw vragen.
Over glasvezel is veel te vertellen. Daarom bent
u van harte welkom in onze glasvezelwinkel.
We nemen alle tijd voor uw vragen en kunnen
u uitgebreid en onafhankelijk informeren over
de abonnementen van de serviceproviders in
uw gemeente.

Direct meer weten?
Ga dan naar
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

Glasvezelwinkel.
Kerkstraat 5, 5961 GC Horst.
(077) 39 80 852.

