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Ooievaars op bezoek
Een zwerm ooievaars heeft op maandagavond
27 augustus omstreeks 19.00 uur een bezoek gebracht
aan Kronenberg en Sevenum.

Een deel van de groep streek,
onder het toeziend oog van een flink
aantal dorpsbewoners, neer in een
akker aan de Venweg.

Een ander deel nam bezit van de
kerktoren. Enige tijd later verplaatste
een deel van de groep zich naar
attractiepark Toverland. Hier namen ze

Tunnel voor dieren
“Niet iedereen is blij met het
feit dat de Horsterweg drie weken
is afgesloten”, vertelt Jan de Ligt.
Hij is beheerder bij Staatsbosbeheer
en mede betrokken bij het tunnelproject.
“Wij hadden liever de tunnels
geplaatst toen de weg toch al dicht
was in verband met de aanleg van
het fietspad. Het was destijds helaas
budgettair niet haalbaar. We hebben
het project aanbesteed en een

aannemer in de arm genomen, die de
tunnels plaatst.”

Wildcamera’s
De tunnels zijn bedoeld om
klein wild als dassen, marters en
vossen onder de weg door te leiden.
Veel dieren worden vooral ´s nachts
aangereden als ze de Horsterweg
willen oversteken.
“We verwachten dat kleine
reptielen en muizen ook gebruik gaan

maken van de tunnels”, vertelt
boswachter Andy Liebrand.
“Bovendien hebben wij het
vermoeden dat er inmiddels weer
een bever in het gebied rond het
Schuitwater zit. Vandaar dat een
tunnel dichtbij het water wordt
aangelegd.”
Over de ligging van de tunnels is
goed nagedacht volgens Jan van de
Ligt.
Lees verder op pagina 05
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Veilig zoeken naar voedsel

Dassen, bunzings, steenmarters en zelfs vossen en muizen kunnen straks veilig hun zoektocht naar voedsel
vervolgen als de twee tunnels onder de Horsterweg tussen Broekhuizen en Melderslo klaar zijn. Staatsbosbeheer
en Provincie Limburg werken samen voor een veiliger verkeer en milieu. Boswachter Andy Liebrand en beheerder Jan van de Ligt van Staatsbosbeheer geven een toelichting.

naast elkaar een plekje in op achtbaan
Troy. De ongeveer 30 ooievaars
leverden leuke beelden op.
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Pyreneeën Challenge van Stichting Ride4Kids

Op de ﬁets voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte
Petrie en Helmie Raedts uit Hegelsom zetten zich vrijwillig in voor
kinderen met energiestofwisselingsziekten. Petrie gaat van 13 tot en met 15
september met de Pyreneeën Challenge van Stichting Ride4Kids mee
fietsen. Helmie helpt langs de route mee. Ze hebben persoonlijk geen
ervaringen met energiestofwisselingsziektes en toch zetten ze zich hier voor
in. Waarom?
Petrie is vier jaar geleden begonnen met fietsen. “Ik was na drie jaar
fietsen wel toe aan een uitdaging. Ik
wilde iets goeds doen, maar meedoen
aan de Alpe d´HuZes leek me niets.

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

Daar doen zoveel mensen aan mee.
Ik hou meer van het kleinschalige. Ik
wilde per se iets voor kinderen doen
en toen ben ik bij Stichting Ride4Kids
uitgekomen.”
Helmie wil graag mee om haar
broer te steunen en vindt het ook
vooral gezellig. “Dit is een van de
weinige kansen om nog eens met
m’n broer weg te gaan”, vertelt ze
enthousiast. In haar dagelijks leven is
ze ook vrijwilliger bij de Peelkabouters.
“Ik vind het gewoon leuk om er voor
mensen te zijn en wat voor ze te
betekenen.”
Gedurende de voorbereidingen
leerden ze steeds meer mensen kennen. “We hebben bijeenkomsten,
trainen samen, krijgen presentaties
van Stichting Ride4Kids. Je doet niet
alleen iets goeds. Het is ook gewoon
erg gezellig. De stichting betrekt je bij
alles.” Ze hebben beiden ondertussen mensen leren kennen die wel een
familielid hebben met een stofwisselingsziekte. “Het is gewoon heel
erg voor die mensen. Er zijn zo weinig
mensen met een stofwisselingsziekte,
waardoor er nog steeds geen medicijn
is. Deze groep moet maar afwachten.
Kinderen met de ziekte worden vaak
nog geen 10 jaar. Dat grijpt ons erg
aan”, legt Petrie uit.
Nu zamelen ze zoveel mogelijk geld
in bij sponsoren. “Petrie moet als deelnemer minimaal 750 euro binnenhalen,

maar die grens is hij al gepasseerd”,
vertelt Helmie.

Mensen zijn echt
creatief
“Als vrijwilliger hoef ik geen
sponsorgeld in te brengen, maar alle
giften zijn welkom. Het gaat vooral om
het sponsorgeld van Petrie. Dat moet
zoveel mogelijk zijn, want alle kleine
beetjes helpen.” Ze vertellen over de
unieke initiatieven die worden opgezet.
“Mijn werkgever, Toverland, heeft al een
aardig bedrag gesponsord en ook van de
Peelkabouters hebben we sponsorgeld
ontvangen”, vertelt Petrie.

Hij begint te lachen. “Mensen zijn
echt heel creatief. OJC Phoenix heeft
tijdens een kerstevenement voor elk
biertje een bepaald bedrag op de
sponsorrekening gestort en ook mijn
collega’s helpen mee. Twee collega’s
hebben hun winst van de EK-poule op
het werk aan mij gesponsord. Dat vind
ik geweldig. Bij sommige mensen hoef
ik niet te vragen of ze me willen sponsoren. Dat doen ze uit eigen initiatief
en dat is mooi.” Ondertussen komt de
fietstocht steeds dichterbij. “Ik moet
steeds meer trainen. Ik heb al in Italië
en de Ardennen getraind en ga thuis
gewoon door”, vertelt Petrie. Helmie:
“Ik denk dat hij wel goed getraind is

en zelfs als hij dat niet is, zal hij niet
zomaar opgeven”, lacht ze. “Ik weet
waarvoor ik het doe en dat is het enige
wat ik nodig heb om ervoor te gaan”,
zegt Petrie.
Het sponsorgeld dat de deelnemers en vrijwilligers binnenhalen
gaat via Stichting Ride4Kids volledig
naar professor Smeitink in Nijmegen.
Hij richt zich op het ontwikkelen van
een medicijn tegen energiestofwisselingsziekten. Smeitink geeft aan dat
er binnen nu en vijf jaar een medicijn
zal zijn, zolang er genoeg geld voor
onderzoek blijft. Petrie (deelnemer 24)
en Helmie (vrijwilliger 27) sponsoren
kan via www.pyreneeenchallenge.nl

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
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Yoga
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Meerlo • Grubbenvorst
Horst • Kronenberg
Inlichtingen: Joke Philipsen
Tel: 0478 692673
E-mail: yokybird@hotmail.com

Geheel verzorgd
avondje uit voor twee!

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

€100,00

€49,95

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.
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Showroom: Simonshoek 4 Meijel

(geopend op afspraak)

077-4663920 | 06-12671363
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.mathpeeters.nl

Creatieve en
smakelijke workshop
cupcakes decoreren
Oog- of facelifting
zonder risico’s
maar met resultaten

€35,00

€17,50
€85,00

€40,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Honderd jaar Café ´t Dörp
Broekhuizenvorst
Elk dorp kent zijn eigen kroeg. Broekhuizenvorst maakt daar geen uitzondering op. Al 100 jaar is café ´t Dörp
de ontmoetingsplek voor de mensen van Broekhuizenvorst en omstreken. Theo Janssen en Wiel van Lin zijn samen
met hun echtgenotes precies 10 jaar verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen in ´t Dörp. Nog een
jubileum dus.

Brood
met
Smaak
HORST • GRUBBENVORST

De heer Hermkens, de eerste kastelein samen met zijn vrouw en hun kinderen
“We pakken tijdens het dubbele
jubileum groots uit”, vertelt Theo
Janssen. “Op zaterdag 1 september
geven we een groot feest met de
band Slahback en een dj. Jan Huys,
die vinylplaatjes draait uit de jaren
80 en 90. Verder organiseren wij een
wedstrijdje biervat rollen. We hebben
vroegere uitbaters en familie van de
eigenaren uit de jaren 60 uitgenodigd.
Het wordt een ouderwets gezellig
jubileumfeest.” Oorspronkelijk was café
´t Dörp een hotel genaamd Populier.
“Vernoemd naar de populieren, die
op de plek stonden, waar wij nu ons

terras en serre hebben”, zegt Wiel van
Lin. “Wij hebben enkele jaren geleden
het roer hier flink omgegooid. Van een
café alleen kun je niet bestaan. Naast
de zaal, die gebruikt wordt door de
verenigingen in het dorp of voor speciale gelegenheden als bruiloften en de
koffietafel na een uitvaart, hebben wij
ook een eetcafé met terras.” Met name
toeristen maken volgens Wiel gebruik
van de eetgelegenheid.
“Broekhuizenvorst ligt langs een
prachtige route langs de Maas, die
vooral door fietsers wordt bezocht.
Maar de gezellige stamgast, die even

een lekker pilsje komt pakken blijft
natuurlijk welkom.” In de loop van de
jaren hebben de huige eigenaren van
´t Dörp veel georganiseerd. “Zo hebben wij een jaarlijks country-festival
en de Nacht van Vors. Verder hebben
wij arrangementen zoals Streetgolf en
maken wij onderdeel uit van Happen
en Trappen”, aldus Theo. De feestelijkheden rond het jubileum beginnen
zaterdag 1 september om 18.00 uur.
“Iedereen die iets met ´t Dörp heeft is
van harte welkom. En bij deze nodigen
wij de burgemeester ook uit”, zegt Wiel
met een vette knipoog.

Door: Wiel Nabben
Deze zomer is er volop gelegenheid om op het weer af te geven. Al heet augustus dan ook de regenmaand en
zijn haar grillen spreekwoordelijk, een maand zoals wij die nu beleven kennen zelfs ‘de oude van dagen’-om maar
eens een geijkte term te gebruiken niet.
jaar er zelfs sneeuw was gevallen.
De tuinders constateerden tot hun
verbazing, dat de vorst de velden
hard had gemaakt. Sneeuw en vorst
in augustus in de zelfde maand,

ToT 50%

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

Sneeuw en vorst in augustus
En dat het vroeger niet anders
was, blijkt uit een bericht uit de
Limburgse Koerier dat in 1931
meldde dat in de nacht van maandag op dinsdag 26 augustus van dat

Zomeropruiming!

Boxmeer Horst Venray

korTing
op onZe Zonnebrillen

die met een hittegolf inzette. We
beleven wel een prettige zomer en
de vakantiegangers zullen liever de
kachel opzoeken dan op de paarse
hei te gaan liggen.

DE TWOPETJES Wildtunnel

nr. 44

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

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Voorbeschouwing Tweede Kamerverkiezingen

Op weg naar de stembus
De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan!

De koning(in) uit de regering

Aanstaande 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.

De langstudeerboete moet
afgeschaft worden
De langstudeerboete (of langstudeermaatregel,
Halbeheffing) is een verhoging van het wettelijk
collegegeld in het hoger beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs in Nederland, welke wordt
opgelegd wanneer een student meer dan één jaar langer
over een opleiding doet dan is toegestaan.

D66
“D66 wil dat hoger onderwijs voor iedereen die geschikt
is, ook toegankelijk is. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van
het hoger onderwijs verbeterd en talent meer gestimuleerd
worden. D66 wil de basisbeurs vervangen door een sociaal
leenstelsel en de vrijgekomen gelden investeren in verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs. Om toegankelijkheid te
handhaven wil D66 de terugbetalingstermijn van de lening
verlengen naar twintig jaar, zodat afgestudeerden maandelijks
minder hoeven terug te betalen. Voor oud-studenten die de
lening niet kunnen terugbetalen, wordt de lening na deze
tijd kwijtgescholden. Van D66 hoeven studenten die een
meerjarige master doen, bijvoorbeeld bij bètastudies, deze
extra jaren niet te betalen. D66 wil dat ambitieuze studenten
voor het wettelijke collegegeld naast hun studie een tweede
studie kunnen volgen. Met het invoeren van het sociaal
leenstelsel wil D66 de onzinnige langstudeerboete zo snel
mogelijk afschaffen. Als het sociaal leenstelsel onverhoopt
negatieve effecten op de toegankelijkheid van het Hoger
Onderwijs voor studenten met een achterstandsachtergrond
heeft, zal D66 gerichte reparatiemaatregelen nemen.
Studenten die jonger zijn dan 17 en willen deelnemen aan
hoger onderwijs, zoals hoogbegaafden, komen bij D66 ook in
aanmerking voor financiële ondersteuning.”
Jos Gubbels,
lid van D66

GroenLinks
“Door de krappe basisbeurs hebben studenten vaak een
bijbaan, moeten ze lenen of zijn financieel afhankelijk van
hun ouders. Tegelijkertijd staat de bestaande regeling voor
studiefinanciering onder druk. GroenLinks wil een andere vorm
van studiefinanciering die studenten meer ruimte geeft om zich
volledig aan hun studie te wijden, maar die wel een hogere
bijdrage vraagt van afgestudeerden met een goed salaris. Het
collegegeld gaat omlaag, de aanvullende beurs omhoog en de
langstudeerboete wordt teruggedraaid.
Veel studenten gaan na hun studie bovengemiddeld
verdienen. Daarom kunnen zij wat GroenLinks betreft achteraf
meer bijdragen aan de kosten van het studeren. In plaats van
een basisbeurs krijgen studenten daarom de mogelijkheid om
hun levensonderhoud te bekostigen met een lening tegen
gunstige voorwaarden. Tegelijkertijd wil GroenLinks voorkomen
dat hoger opgeleiden die geen hoog inkomen hebben, een
te groot deel van hun salaris kwijt zijn aan het afbetalen van
de studieschuld. Daarom mag de lening naar draagkracht
terugbetaald worden en wordt de restschuld na vijftien jaar
kwijtgescholden.
Het collegegeld gaat omlaag om de financiële drempel
voor een studie te verlagen. De aanvullende beurs voor
studenten met minder draagkrachtige ouders wordt verhoogd
en hoeft niet te worden terugbetaald. Daarnaast wil GroenLinks
de langstudeerboete afschaffen en blijft dus investeren
in kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het
onderwijs.”
Leo Beterams,
lid GroenLinks

De koning of koningin vormt samen met de ministers
de regering. De koning is het staatshoofd en heeft op
grond hiervan een aantal formele taken, zoals het
ondertekenen van wetten, bijdrage aan de
kabinetsvorming, het voorlezen van de troonrede en het
voorzitterschap van de Raad van State.

CDA
“Dat de koningin deel uitmaakt van de regering heeft een
paar goede redenen. De koningin wordt door de ministers
geconsulteerd, wanneer die daarvoor aanleiding zien, en zij
kan binnenskamers van haar opvatting blijk geven met
vermaan en zelfs waarschuwing, maar het zijn de ministers die
besluiten.
In een parlementaire democratie als de Nederlandse moet
de Tweede Kamer via de ministeriële verantwoordelijkheid
zicht houden op het doen en laten van het koningshuis. Wie die
constitutionele banden doorknipt - de kern van een zogenoemd
ceremonieel koningschap, een koning die buiten de regering
staat - loopt het risico dat de monarchie op een kwade dag
wordt uitgespeeld tegen kabinet en Kamer.
Wie de koning of koningin binnen de regering houdt,
moet binnenskamers ongetwijfeld invloed delen, maar krijgt
er buitenskamers minstens zoveel gezag voor terug. Iemand
van buiten, met kennis van zaken en alom gerespecteerd zoals
Koningin Beatrix kan ook ‘tegendenken’.
Het CDA gaat dus niet mee met de veel gehoorde, maar
ondoordachte pleidooien voor een koning-buiten-de-regering
afkomstig van het republikeins-populistische verbond.
Terecht zei premier Rutte vorig jaar bij de
begrotingsbehandeling dan ook over de voorstellen om de
koningin buiten de regering te plaatsen: “We zijn iets aan het
repareren wat niet stuk is.”
Raymond Knops,
Tweede Kamerlid voor het CDA

PVV
“De PVV wil een ceremonieel koningschap, zoals in
Scandinavische landen een traditie is. De grondwet moet
gewijzigd worden om koning(in) als staatshoofd buiten de
regering te plaatsen. De koningin moet neutraal zijn wat de
politiek betreft. Een voorbeeld is een pro-Europa toespraak van
Koningin Beatrix, terwijl de meerderheid van de Nederlandse
bevolking tegen de EU-grondwet gestemd heeft. Ik geloof
zelfs 65%. Daarom is het beter voor Nederland om een
ceremonieel koningschap te hebben. De monarchie moet
Nederland behouden, die is populair bij de meerderheid van
de Nederlandse bevolking. Koninginnedag is een leuke dag,
die gevierd wordt. De PVV is er dan ook voorstander van!”
Jan van den Goor,
PVV-sympathisant

65 blijft 65
Deze uitspraak gaat natuurlijk over verhoging van de
AOW-leeftijd. Deze gaat van 65 naar 67, maar
verschillende partijen zijn het daar niet mee eens.
Er is zelfs een campagnelied geschreven met dezelfde
titel als deze stelling.

SP
“De AOW-leeftijd blijft in ieder geval tot 2020
gehandhaafd op 65 jaar. Mensen die 65 worden en
zwaar werk hebben gehad, kunnen ook na 2020 stoppen
met werken, ook als wordt beslist dat de algemene
pensioenleeftijd omhoog gaat. Een veel effectiever oplossing
dan het verhogen van de AOW leeftijd is het aanpakken van
de werkloosheid onder mensen tot 65 jaar. Te veel oudere
werknemers verliezen hun baan en slechts weinigen halen
werkend hun 65ste verjaardag. Daardoor verliezen we
veel kennis en kunde. Grote uitval van oudere werknemers
doet ook de kosten van de sociale zekerheid oplopen. De
SP wil dat er afspraken komen voor het in dienst houden
en aannemen van mensen tot 65 jaar. Bijvoorbeeld door
bij aanname van personeel te zorgen voor een betere
afspiegeling met de leeftijdsopbouw in de beroepsbevolking,

of door kennisoverdracht te bevorderen door jongere en
oudere werknemers slim aan elkaar te koppelen. Automatisch
ontslag met 65 jaar verdwijnt, waardoor langer doorwerken
makkelijker wordt.”
Thijs Coppus,
fractievoorzitter Provinciale Staten en
29e op de landelijke kieslijst voor Tweede Kamerverkiezingen

PvdA
“De PvdA is het niet eens met de stelling. Gelukkig leven
mensen in Nederland steeds langer, en blijven ze langer
gezond. Wel stijgt het aantal ouderen ten opzichte van het
aantal jongeren fors. We moeten daarom alles op alles zetten
om ook in de toekomst voldoende handen aan het bed en
docenten voor de klas te houden. Daarom is het noodzakelijk
dat de AOW leeftijd omhoog gaat. Dit doen we geleidelijk
zodat mensen ruimschoots de tijd hebben zich voor te bereiden
op verandering. Met mensen die lang voor een laag inkomen
gewerkt hebben en mensen die op latere leeftijd werkloos
raken en die niet meer aan het werk komen, wordt rekening
gehouden.”
Roy Bouten,
regionale lijstduwer bij de Tweede Kamerverkiezingen en
raadslid in Horst aan de Maas

Het eigen risico moet 220
euro blijven
Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar omhoog
van 220 naar 400 euro. Het plan komt uit de koker van
de vijf partijen die samen het begrotingsakkoord sloten
na het mislukken van het Catshuisoverleg. VVD, CDA, D66,
GroenLinks en ChristenUnie willen een miljard bezuinigen
op de zorg.

VVD
“Ongeacht het inkomen betaalt iedereen dezelfde
nominale zorgpremie. Of je nu rijk of arm bent, de VVD
vindt dat iedereen recht heeft op een goede zorg. Maar de
kosten voor de zorg neemt met rasse schreden toe.
De zorgverzekeringspremie is daarom al jaarlijks verhoogd.
Dit geldt ook voor het eigen risico. Door de toename in de
kosten voor de zorg is een verdere verhoging van dit eigen
risico nodig. Dit kan oplopen tot € 300. Zouden we dit niet
doen, dan zullen de hogere zorgkosten vertaald moeten
worden in hogere zorgverzekeringspremies voor iedereen. De
VVD vindt dat hier de sterkste schouders, de zwaarste lasten
moeten dragen. Dit wordt vormgegeven doordat het tweede
deel van de zorgpremie inkomensafhankelijk is. Daarnaast
wordt er zorgtoeslag verleend zodat mensen met een laag
inkomen toch hun zorgpremie kunnen betalen. De zorgtoeslag
moet worden aangepast zodat ook de mensen die de toeslag
echt nodig hebben, deze toeslag krijgen.”
Roger Klinkers,
lid VVD

PvdD
“Het antwoord wat in het verkiezingsprogramma van
de Partij voor de Dieren staat is het volgende. De zorg is
van iedereen en moet voor iedereen toegankelijk zijn.
De privatisering van de zorg is totaal doorgeschoten en hier
mag de patiënt niet de dupe van zijn. De verhoging van het
eigen risico, het uitkleden van het basispakket en de vrije
tarieven voor tandheelkundige zorg worden teruggedraaid.
De premie voor de zorgverzekering en het eigen risico worden
inkomensafhankelijk, zodat het voor iedereen mogelijk
blijft om goede zorg te krijgen. Ook de pil moet terug in het
basispakket.
Ikzelf ben het met dat standpunt echter niet helemaal
eens, ik vindt dat het eigen risico moet blijven. We ontkomen
er niet aan om te bezuinigen op de gezondheidskosten. De pil
moet naar mijn mening niet terug in het basispakket, over
andere bezuinigingen moet goed worden nagedacht. Dus op
dit punt wijkt mijn eigen mening iets af van de PvdD.”
Walter ten Brink,
lid van Partij voor de Dieren
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Shaun en Alice beleven
Topmoment

nieuws 05

Vervolg voorpagina

Tunnel voor dieren

Shaun en Alice zijn twee pittige meiden, die op zondag 9 september de Alpe d´Huez op wandelen. Dat doen ze
niet alleen, maar in gezelschap van 40 andere kinderen uit de regio. Aan HALLO vertellen ze over de voorbereiding
op deze uitdaging.
“We hebben flink geoefend, maar
niet heus” lachen Shaun (17) en Alice
(18). “We moeten geloof ik 15 kilometer wandelen, dus we gaan nog wel
oefenen”, zegt Alice als ze bijgekomen
is. “Wat ik er mooi aan vind, is dat ik
een ander stukje van Frankrijk zie, want
ik ben al ooit in Parijs geweest.” Shaun
kijkt bedenkelijk en zegt: “Ik hoop
alleen dat het die dag niet regent,
want ik doe geen poncho aan. Dan
maar lekker nat worden.” De twee
meiden wonen aan het Averbodeplein
in een groepswoning voor jongeren. De

actie waaraan zij meedoen is bedoeld
om geld in te zamelen voor kinderen,
die door geldgebrek niet aan sport
kunnen doen. Begeleidster Iet Gieles
vertelt: “Het wordt een geweldig evenement waar wandelaars, hardlopers
en wielrenners aan meedoen. Iedere
deelnemer brengt 250 euro sponsorgeld in. Voor de twee dames zijn wij
overigens nog op zoek naar sponsors.”
Op vrijdag 7 september vertrekt het
gezelschap van kinderen en begeleiders naar de Alpe d’Huez. Zaterdag is
bedoeld om sfeer te proeven en zondag

9 september moet het gaan gebeuren:
de beklimming van de werelderoemde
Alpe d´Huez. “Ik heb speciaal sneakers
gekocht voor de wandeling”, vertelt
Shaun. “ Die lopen het lekkerst.”
Aangemoedigd door de overige deelnemers hopen Shaun en Alice de top van
de Alpe d´Huez te bereiken. “Zo hebben
zij hun Topmoment en hopen wij voldoende geld bij elkaar te lopen voor de
kinderen, die nu niet kunnen sporten.
Als we het gehaald hebben gaan wij in
ieder geval met zijn allen Alpe d´HuYES
roepen”, zegt Iet tot besluit.

“Dit zijn natuurlijk niet de eerste
tunnels die door Staatsbosbeheer zijn
aangelegd, dus zijn we op verschillende
plekken in Nederland gaan kijken hoe
ze de aanleg hebben aangepakt. Bij het
bepalen van de locaties voor de tunnels
in het Schuitwater hebben we gekeken
naar de wissels die er soms al tientallen jaren liggen. Wissels zijn paden
waarover de kleine dieren, veelal ´s
nachts, hun route lopen op zoek naar
voedsel. Een das legt bijvoorbeeld
15 kilometer in een nacht af.” Om te
onderzoeken of de tunnels intensief
gebruikt worden gaat Staatsbosbeheer
wildcamera´s plaatsen. “Rondom de
in- en uitgang van de tunnels gaan
we regelmatig de grond harken en
vervolgens kijken welke sporen we
terug zien. De dieren worden straks via
rasters, die voorkomen dat ze alsnog
de weg oversteken, naar de tunnels

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

Morgenstonds Thee-leuten
in de Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst en Herberg De Morgenstond
uit Griendtsveen slaan de handen ineen en bieden u op
6, 20 en 27 september een uitgebreid thee-leut arrangement aan.
(aanvang 14.00 uur). Bestaande uit een uitgebreide rondleiding en
een verwennerij met thee, likeurtjes, zoetigheden en hartigheden.

www.proteion.nl

Voor meer informatie: www.museumdekantfabriek.nl

CARS, LTB en SUZY-Q Jeans

Dagje fietsen lekker afsluiten.

nu o.a. verkrijgbaar in de kleuren:

www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

steenrood, donker blauw,
kerrie en donker groen!
vanaf

“ Samenwerken ondanks
een conflict. Dat kan
door bemiddeling.”

H O O F D S T R A AT 1 2 H O R S T

mr. Ruud van der Linden

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

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

€ 34,95

(aan het parkeerterrein)

vanBree Store
Dé specialist in broeken!

U vindt de vanBree Store in:

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

geleid. Met de camera´s willen we
onderzoeken hoe intensief de tunnels
worden gebruikt en welke dieren er
doorheen lopen”, aldus Van de Ligt.

Wat kost het?
Beide mannen zijn erg opgetogen over de komst van de tunnels.
“Veel mensen vragen zich af wat het
hele project kost. Daar doen wij geen
uitspraken over. Wat telt is wat deze
investering oplevert voor mens en
natuur”, aldus Van de Ligt. Tijdens de
afsluiting van de weg vinden meerdere werkzaamheden op en langs de
Horsterweg plaats. Er wordt snoeiwerk
uitgevoerd en enkele zieke bomen
worden verwijderd. De Gemeente Horst
aan de Maas voert bovendien enkele
aanpassingen door aan de middengeleiders ter hoogte van de Meerlosebaan
en de Rode Vennenweg.
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In een bescheiden persoon schuilt vaak een krachtig mens.
Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij
vrij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
ôzze pap, opa en overgrootvader,

Herman van de Pasch
echtgenoot van

Hij is 88 jaar geworden.
Gouda: Ton en Anja
Ivo
Mieke

Horst:

Horst:

Wim en Marjan
Ellen en Pierre
Loes en Ronald, Finn, Noa
Vera en Ruud
Debbie en Rob

Zaandam: Toos

Jan en Ans
Suzanne
Emmy en Ralph

Horst:

René
Iris

Ans
Dian
Els en Ruud
Lizet

Langs deze weg willen wij de medewerkers en de vrijwilligers van
verzorgingshuis Elzenhorst hartelijk bedanken voor de fijne verzorging
die Herman van hen mocht ontvangen.
Een gift voor de Hersenstichting Nederland zouden wij zeer op prijs
stellen. U kunt uw gift overmaken op giro 860 ten name van Hersenstichting Nederland in Den haag.

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

Sleutelbos gevonden, Hegelsom
Wij hebben voor 4 weken terug een
sleutelbos gevonden op de langstraat
in Hegelsom met een grijs sleutellint
met opschrift Slazenger
bel 06 21 93 70 33.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op maandag 27 augustus j.l.
in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst waarna wij hem
hebben begeleid naar het crematorium Boschhuizen te Venray.

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Hondentrimsalon Woef Lottum
Voor het wassen, knippen, plukken
en ontwollen van alle ras- en rasloze
honden. Veel haaroverlast in huis?
informeer naar de mogelijkheden.
Sandra Sauvageot 077 463 13 96 /
06 30 57 95 27 trimsalonwoef.info
Start massagecursus 4 september.
Nieuwsgierig?
www.rebalancing-limburg.nl
of bel Jeannette 06 44 49 89 35

Horst, 22 augustus 2012
Venrayseweg 54-A
5961 AH Horst

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Bewustzijnsverruiming
Bijeenkomsten. Leven in de nieuwe
energie. Expressie geven aan jezelf.
Om de 2 weken. Info: 06 - 53364164
Een Horoscoopconsult
Biedt uniek inzicht en raad bij
persoonlijke levensvragen.
Janneke van Mierlo erkend astroloog
0478 69 02 30.

Julia van de Pasch-Tacken

Horst:

Leuke planten bakjes v.a. € 5,Kom eens langs bij onze automaat !!!
Leuke plantenbakjes voor binnen en
buiten! Nieuw!! Pompoenen
bakjes vanaf € 5,00 tot € 7,50,
Martens Hazenkampweg 15b Meterik.

PEDICURE ANGELI Uw pedicure bij u
thuis. Tel nr. 077 398 83 42

Paprika en peper automaat
Heerlijke paprika’’s en pepers
te koop uit een automaat bij Jakobs
Tuinbouwbedrijf BV op de
Molenveldweg 20 te Horst.
Iedere dag vers en super lekker.
Parkeergelegenheid aanwezig.
Kom bij de damesjoekskapel!
Ben jij: Een vrouw? Speel je trompet?
Hou je van muziek maken?
Gezelligheid? Dan is dit jou kans!
Joekskapel “Hesse t al gehuurd”
uit Sevenum zoekt trompettisten.
Interesse? Bel dan: 06 22 47 44 84.
Groot Appartement+tuin te koop
Luxe / groot levensloop bestendig
appartement met 2 slaapkamers en
350 m2 grond te koop in omgeving
horst (hegelsom) 175.000 euro
telnr: 06 46 73 50 01.

Geleidemeditatie in Indiaanse Tipi
rond een vuur. Eén maal per maand op
woensdagavond. Nieuwsgierig
info@via-rosa.nl, www.via-rosa.nl

Wil je jezelf beter leren kennen en ben
je op zoek naar innerlijke ontwikkeling?
Maak kennis met de tarot als hulpmiddel.
Start tarotcursus in Horst op 12 sept.
10 avonden m.m.v. Thijs v.d. Munckhof
en Pauline van Gassel. Info: Praktijk
voor oefentherapie Mensendieck en
persoonlijke groei, Venrayseweg 31,
5961AC Horst. Tel. 06-48151376.

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

Gezocht: hulp in huishouding voor
1 dagdeel per week (America). Voor
meer informatie: 06 44 92 97 30.

Te koop woonhuis
In prijs verlaagd.Goed onderhouden
royale tussenwoning met vrije achterom.
Mogelijkheid voor het realiseren van een
garage. Grote tuin met daarachter een
groot speelveld. Pr. Bernhardstr. 5 Horst.
Info: Poels makelaars,
Tel: 077 310 10 39.

Zelf niet op hoogte klussen?
Hoogwerker tot 13 meter mét
personeel! Voor bedrijven en particulier.
Liefst op za, zo of ma. Zoals bomen
snoeien, dakkapel schilderen etc.
Bel voor info 077 307 66 79.

Alpha-cursus
Kennismakingsavond Alpha-cursus,
dinsdag 26 september 20.00 u,
Wiek & Nell Brugmans 077 366 21 98.

Te Huur: 2 ruime app, gelegen kern
Sevenum. Nieuwe keuken, badkamer,
rest compleet gerenoveerd.
Resp. 45 m² en 75 m²
Voor informatie bel 06 52 03 53 66

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.

Mede namens onze kinderen en kleinkinderen willen wij u
hartelijk bedanken voor de vele felicitaties die wij mochten
ontvangen bij gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het was een onvergetelijke dag.

Jo & Truus van de Pas-Hoeymakers
Langevenseweg 5, 5962 NK Melderslo

Wij gaan trouwen!

Eddy Claessens
&
Silvie Langenkamp
Op 7 september 2012
om 14.00 uur
in het Parkhotel te Horst.
Je bent van harte welkom
op onze receptie van 19.00
tot 20.00 uur in het Parkhotel
te Horst.
Fleursstraat 4, 5963 AV Hegelsom

Kom naar de peutergym!
Ouder/Peutergymnastiek op maandag,
dinsdag en woensdagmorgen.
Aanmelden en info bij info@hosema.nl
of tel. bij Talli Fokke 077 398 27 97
06 48 85 33 31.
Sleutels verloren
Ik heb op donderdagmiddag 23 aug
mijn sleutelbos verloren op
de Reysenbeckstraat of op de
Hombergstaat. Tel 06 12 59 31 08.
Gaarne terug bezorgen.
Yoga in Broekhuizen
Op donderdagmorgen om 10.15 uur is
nog plek! Voor info: 077 851 50 08 /
yogavooriedereen@live.nl
Gevraagd huurwoning Horst
Gezocht huurwoning voor moeder en
kind in Horst of Meterik.
Tel. 06 22 82 95 69.
Gestolen
Wie heeft woensdagmorgen 22 aug.
mijn damesfiets meegenomen, bij
appartementencomplex “Kraneveld”,
het is een RIH Z-700 blauw, met een
donkere fietstas. Wie kan me hem
terugbezorgen? 06 29 90 59 88.
Gezondheid en welzijn
Massage- en aromatherapie.
Voor informatie en nieuwsbrief:
Mayke Proosten 077 398 61 14.

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

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

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

www.theoarts.com

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Nieuw! Pedicurepraktijk PuuR,
Mirjam de Haart, Herenbosweg 41,
Melderslo tel. 06 39 05 74 69.
Behandeling op afspraak.
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Te huur : bedrijfsruimte /
opslagruimte max. 200 m2 per ruimte
(vorst- en stofvrij) informatie:
06 53 76 96 98.
Open dagen dahlia’s. Meer dan
200 soorten dahlia’s te bezichtigen.
Zaterdag 1 september en zondag
2 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.
L. Vergeldt, Over de Beek 1 in Tienray.

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.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Wij hebben vakantie van
27-08 t/m 07-09.

Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
0653902544 (Ruim 35 jaar ervaring)

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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.

Dag en nacht bereikbaar

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

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

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

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Dorpsontwikkelingsplan Meterik
Geboren

Noa

op 21 augustus 2012
zusje van Luna
dochter van
David en Meggie
Poels-van Knippenberg
Gerard Smulderstraat 6
5966 NT America

Mogelijkheden wandel- en ﬁetsroute Meterik
Een van de speerpunten uit het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Meterik 2008-2020 is de realisatie van een
fiets- en wandelverbinding tussen Meterik en de Afhang in Horst. Door een particulier initiatief van een bewoner uit
Meterik is de aanleg van het pad een stap dichterbij gekomen.

Geboren
24 Augustus 2012

Luuk

Broertje van Lennart
Laura Muijsers & Martijn Koning

De Lom de Berghlaan 28a
5973 NL Lottum

Geboren

Kenny

28 augustus 2012
Zoon van
Jos en Ha Lemmen – Vo
Broertje van Sunny
Reysenbeckstraat 32
5963 AZ Hegelsom

Welkom lief meisje!

Geboren op
23 augustus 2012

Lonne
Dochter van
Patrick en Marion Steeghs
Zusje van Jorn
Sjees 9
5966 TB America

Zelfverdediging - op 10 en 11 sept.
a.s. start in Horst weer een cursus voor
jeugd van 11 t/m 14 jaar.
Informatie: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40.
Te koop klein appartement met ruime
balkons in Horst. Tel. 06 53 69 66 11.
Te Koop appelen zelfplukken
0,45 ct. per kilo.
Elstar en andere soorten.
Groot assortiment bloemen en planten.
P.v.Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo.
T.06-53130132.
Boerengolven met familie, vrienden
of collega’s. Ook voor kinderfeestjes.
Kijk op: www.maria-hoeveamerica.nl
T 077 464 12 16 of 06 55 82 12 76.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Wij hebben vakantie van
27-08 t/m 07-09.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven
en meteen de kosten voldoen.

Swolgenaar
bekeurd
voor
hennepteelt

De aanleg van een fiets- en
wandelpad van Meterik naar De Afhang
komt steeds meer in zicht. Volgens
een woordvoerder van de Gemeente
Horst aan de Maas heeft de bewoner aan de Sint Jansstraat in Meterik
grootse plannen met zijn perceel.
Door een bestemmingsplanwijziging
wordt het mogelijk om op het perceel
twee bouwkavels te realiseren. Om de
kavels bereikbaar te maken, wordt de
monumentale boerderij opgesplitst
en kan een korte zijstraat worden
aangelegd. Aan het einde van deze
voor auto´s doorlopende straat ontstaat
de mogelijkheid een fiets- en wandelpad langs de Kabroekse beek aan
te sluiten, een langgekoesterde wens
van de dorpsraad Meterik. Wanneer
de plannen worden uitgevoerd, hangt
af van de ontwikkelingen rond de
bouwkavel. Een bijdrage uit het fonds
Bovenwijkse voorzieningen wordt
ingezet om het gebied aan te kopen
ten behoeve van de wandel- en fietsroute. Richard Kleuskens, bewoner van
de Sint Jansstraat kijkt positief tegen de
plannen. Vanuit zijn achtertuin kijkt hij
uit over de beek.
“Ik vind het een goed plan. Onze
tuin ligt op een behoorlijke afstand
van de beek. Mochten wij toch overlast ondervinden van de fietsers of
wandelaars, dan plaats ik alsnog een
schutting”, aldus Kleuskens.

Kinderen bekommeren
zich over jonge konijntjes
Quinty en Maud Reijnders speelden dinsdagmiddag 28 augustus na school samen met buurtgenootjes in
speeltuin ’t Speulhuukske in Tienray. Bij een temperatuur van 23 graden waren zij lekker aan het spelen, zoals
klimmen, klauteren en springen.

De politie heeft afgelopen
dinsdag een 54-jarige man uit
Swolgen bekeurd voor het telen
en in bezit hebben van veertig
hennepplanten.
Na een anonieme tip kreeg
de man afgelopen dinsdag bezoek
van de politie op zijn adres aan de
Groenweg in Swolgen. Daar werden
in zijn tuin veertig hennepplanten
aangetroffen. De man vertelde de
politie dat de planten aan meerdere
personen behoorden en was zich
er van bewust dat het om hennepplanten ging. De politie heeft de
man niet aangehouden, maar hem
een transactievoorstel gedaan,
waarmee hij instemde. Vervolgens
zijn de planten verwijderd en
vernietigd en is de zaak daarmee
afgedaan. De hoogte van de bekeur
ing is niet bekend gemaakt.

Totdat Anne met haar voet in een
kuil terecht kwam. Toen ze gingen
kijken wat het was, bleek dat het een
ondergrondse gang was naar een nest
met acht babykonijntjes. Ze groeven
de ingestorte gang uit en hebben de
konijntjes er voorzichtig uitgehaald en
in vesten, t-shirts en sokken naar de
moeder van Indy gebracht om te vra-

gen wat ze er het beste mee konden
doen. “Het leek ons verstandig om
de dierenambulance te bellen. En dat
mochten wij ook doen”, zegt Quinty.
De dierenambulance adviseerde om de
konijntjes weer op dezelfde plek terug
te zetten.
“Als de konijntjes er morgen nog
in zitten, dan komen ze misschien

even kijken”, zegt Maud. De kinderen
hebben op dezelfde plek een gangetje
gegraven en de babykonijntjes daar
weer netjes ingezet.
“Van onze papa hebben we toen
rood-wit lint gekregen om het veilig
af te zetten. Wij zijn benieuwd hoe het
verder zal gaan met de konijntjes”,
aldus Maud.
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Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Vanaf nu stroom GRATIS!
Zonnepanelen met subsidie

Leukste kapsalon van het jaar in Horst aan de Maas

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst,
077-398 33 64, info@anjaloek.nl

www.anjaloek.nl

Suikerklontjesrace
De Mariaschool in Tienray organiseerde op donderdag 23 augustus, tijdens het schoolfeest, een
sponsorloop genaamd de suikerklontjesrace. Met behulp van deze race probeert de school meer
bewustzijn te creëren bij leerlingen hoe het is voor klas- of schoolgenootjes om elke dag met
diabetes te leven.
Alle kinderen kregen bij de start een papieren zak. Voor ieder gelopen rondje kregen ze een suikerklontje. Na afloop werden de deze opgeteld. De opbrengst van deze sponsorloop wordt overgemaakt naar
het Diabetes Fonds. Voor schoolkinderen is diabetes een ziekte die lastig te begrijpen is. Een leerling van
de Mariaschool heeft diabetes en ze is alle groepen gaan vertellen wat deze ziekte is en hoe het is om
diabetes te hebben.

Leerlingen Citaverde brengen
bezoek aan Floriade
Alle leerlingen van leerjaar 2 tot en met 4 van het VMBO op het
Citaverde College in Horst zijn tijdens hun introductieweek van het nieuwe
schooljaar naar de Floriade geweest.

Een stem voor ons is 50 cent voor Pink Ribbon

Win GRATIS kaarten
voor de wedstrijd

VVV Venlo - N.E.C.
15 september 2012 • aanvang 19:45 uur
36 kaarten
beschikbaar

In het kader van de langdurige
samenwerking gedurende het proces
van de totstandkoming van de Floriade
heeft het Citaverde College in Horst
besloten om met alle leerlingen de
wereldtentoonstelling te bezoeken. Op
dinsdag 21 augustus kregen leerlingen
van de bovenbouw na een introductie
op school, de opdracht om gezamenlijk met docenten en begeleiders de
Floriade te ontdekken.
Groepen leerlingen hadden al
gedurende het afgelopen jaar meegewerkt aan aanplant van onder andere
wereldbomen, nationale tuinwedstrijden, het huis van de smaak en Kids for
Kokkerelli.
Veel leerlingen waren benieuwd
naar het uiteindelijke resultaat. Voor de
andere leerlingen van het VMBO was
dit een buitenkansje om de 10-jaarlijkse tuinbouwtentoonstelling te
bezoeken.
De leerlingen mochten een paviljoen uitkiezen waarvan ze een verslag
maakten. Tijdens de excursie werd in
groepjes ontdekt van welk land een
paviljoen afkomstig is, welke taal er
wordt gesproken, welke typerende
producten of voorwerpen er worden
tentoongesteld en welke planten
behoren tot de inheemse Flora van het
geëxposeerde land. Vol enthousiasme
gingen de leerlingen aan de slag en
met behulp van mobiel of camera
werden er foto’s gemaakt.

Hoe kan je winnen?
• Koop 3 producten aardappels, groente en/of fruit.
• Schrijf je naam- en adresgegevens
op de achterzijde van de kassabon.
• Gooi je kassabon in de inzamelbox winkel

Rectiﬁcatie

In de editie van 23 augustus 2012 van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas stond het artikel ‘Vier generaties Weijs
in America’. De titel had moeten zijn ‘Vier generaties in America’. Ook de verwijzing naar de vierde generatie van de
familie Weijs in de tekst was onterecht.
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Speeddaten om zorgpersoneel te werven
Hoe kom je als zorgaanbieder aan personeel? De Zorggroep zocht naar
een creatieve manier om zorgmedewerkers te vinden. Op maandag 3
september kunnen herintreders gebruik maken van een ritje in de
kabelbaan van de Floriade in Venlo om kennis te maken met De Zorggroep.
Hiermee wil de instelling herintreders bewegen weer aan de slag
te gaan of een opleiding te volgen.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 27
augustusw aanmelden. Het eerste
ritje in de kabelbaan van de Floriade
start om 14.00 uur op het terrein van
de Floriade in Venlo. De actie duurt
tot 17.00 uur. Tijdens de rit worden
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Nieuwe expositie
Judy Straten
In galerie Judy Straten in Horst wordt op zondag 2 september om 15.00 uur een nieuwe expositie geopend.
Onder de noemer Nature wordt een expositie gehouden van installaties, objecten, mixed media, sieraden en
fashion. Er zijn werken te zien van onder andere Judith van Vliet en Marianne Lammersen.

mensen bijgepraat over een baan in
de zorg. De Zorggroep omvat ruim 40
woon- en zorgcentra voor ouderen,
thuiszorgorganisatie Groene Kruis
Thuiszorg, Groene Kruisdiensten
en professionele stafteams voor
ondersteuning in de bedrijfsvoering.
Bij De Zorggroep werken elf duizend
medewerkers en vrijwilligers.

Starters in de regio
Wonder-Cakes
Bedrijf
Wonder-Cakes
Eigenaar Alice van den HamVan Dijk
Adres
Deken Creemersstr. 80
Plaats
Horst
Telefoon 06 11 72 39 88
wonder-cakes@ziggo.nl
E-mail
Website www.wonder-cakes.nl
Sector
Workshops
Start
02-02-2012
Activiteiten
Wonder-Cakes is gespecialiseerd in het geven van workshops
aan taartdecorateurs, zowel voor
bedrijven als voor hobbyisten.
Een basisworkshop taart bekleden
wordt door Wonder-Cakes niet
gegeven. Ook maakt WonderCakes unieke taarten naar wens
van de klant.
Doelgroep
Mensen die meer willen leren
dan alleen de basisbeginselen van
het taartdecoreren. Bij Wonder-

Cakes kan men ook terecht voor
bruidstaarten en gelegenheidstaarten vanaf 30 personen.
Onderscheidend vermogen
Eigenaresse Alice heeft
inmiddels aan verschillende
taartwedstrijden meegedaan. Deze
wedstrijden zijn gericht op het
decoreren van taarten en de
verschillende technieken die
daarbij worden toegepast. Bij elke
wedstrijd waar Alice aan mee
heeft gedaan, heeft zij wel een
prijs gewonnen waarvan 3 keer
goud, 1 keer zilver en 2 keer brons.
Voor bruidsparen kan WonderCakes een unieke bruidstaart
maken, die bijvoorbeeld geïnspireerd is op de bruidskaart, de jurk
of het thema van die dag. Dit doet
zij door middel van het schilderen
of boetseren rondom het thema,
op de taart. Ook wordt er aandacht
besteed aan de binnenkant van de
taart.

Judith van Vliet is fashion designer
en rondt dit jaar haar studie af aan de
HKU-Utrecht. Ze vindt het een uitdaging
om conventionele basis-mode te combineren met onconventionele materialen, zoals hout en riet. De materiaalbewerking bepaalt de vorm van het
ontwerp en geeft het een persoonlijkheid. Ze is opgevallen bij onder andere
Amsterdam Fashion Week.
Marianne Lammersen toont

beelden en installaties van glas en
keramiek, waarin bijvoorbeeld ook
boomstronken en stof voorkomen. Het
idee van maakbaarheid van de natuur
staat centraal in haar werk. Een andere
expositie is van Jacomijn van der Donk.
Zij maakt natuurlijke sieraden. Ze zoekt
naar een manier om vorm te geven
aan wat ze ervaart in de natuur.
De laatste expositie is van Danielle
Frenken. Ze is dit jaar afgestudeerd aan

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

VERDELLEN

feesttenten
verhuur
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

Kerkstraat 30 | Horst | 077 3987417

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

Telefoon (077) 398 64 26

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

Sevenum
Lavendelheide 11
Vraagprijs € 239.500,- k.k.

op
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Bekijk al onze topmodels op
www.dwarzkidz.nl of via onze webshop www.skiks.com

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

is onderdeel van Horst Verhuur

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

Te

Laat je -net als ISE fotograferen in
onze professionele studio in je mooiste
nieuwe Dwarz - outfit!

www.verdellen.nl

de HKU-Utrecht en exposeert mixed
media op papier, objecten en assemblages. Vaak zijn het dieren versmolten
met hun omgeving of omringd door
het niets.
De expositie is te bezichtigen tot
en met zondag 7 oktober. De galerie
is geopend op woensdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur.

dakgoten
reinigen
Interesse
en/of bezichtiging ?
Bel 077 398 0702 of
06 23 36 54 34

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

Het adres
voor beauty en wellness
Joy Arts startte vijf jaar geleden haar salon BeautyNJoy in Horst. Na zeven jaar als zelfstandige nagelstyliste leek het haar een leuke zet om haar nagelstudio uit te breiden met
een kapsalon. En niet zonder succes. Begin augustus 2007 was de verbouwing klaar en
vestigde ze zich met de nieuwe kapsalon aan de Venloseweg in Horst. Inmiddels is salon
BeautyNJoy uitgegroeid tot een totaalconcept op het gebied van beauty en wellness.
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en materialen en met de kennis, professionaliteit
en kwaliteit zorgt Diane voor de beste resultaten.
“Mijn streven is om vooral een zo natuurlijk mogelijk
resultaat te behalen in samenwerking met de klant”,
aldus Diane.

Kapster
Kapster Loes Coppus werkt sinds 2007 bij
BeautyNJoy. “In de salon werk ik met de producten
van Goldwell, een uitgebreide productlijn voor
de betere haarverzorging en mooie glanzende
kleuringen volgens de laatste trends. Daarnaast zet
ik ook extensions van Great Lengths, een geweldig
product met 100% natuurlijk haar, voor het beste en
langstdurende resultaat.”

Power slim

b
tem

Sep

Bij BeautyNJoy kunnen klanten terecht voor hand- en
nagelverzorging, haarverzorging, voetverzorging,
schoonheidsbehandelingen en afslanken. De verschillende
specialisten stellen zich voor en lichten graag hun vakgebied
toe. Voor meer informatie, neem contact op met de specialisten
van BeautyNJoy.

Schoonheidspecialist
Schoonheidsspecialiste Daisy Camps is sinds
mei 2012 werkzaam bij BeautyNJoy. Zij werkt met
producten van het Cenzaa. Bij dit totaalconcept ligt de
nadruk op wellness, huidverbetering en healthness
en hiermee onderscheidt het product zich van andere
merken.
Het samenspel tussen intensieve behandelingen,
geuren en producten zorgt voor een ultiem gevoel
van welbehagen en maximale huidverbetering.
In de salon kunnen klanten terecht voor lichaamsen harsbehandelingen of een heerlijke massage.
“Zelf vind ik het belangrijk dat klanten even heerlijk
tot rust komen en hun huidwensen vervuld zien”, zegt
Daisy.

Nagelstylisten
In de nagelstudio werken de volleerde
nagelstylistes Joy Arts, Corine Keulers en Debby
Hagens met producten van Florence Nails, een
professioneel en hoogwaardig merk. Daarnaast
gebruiken de meiden ook glittergels van het Duitse
merk Hollywood. Op deze manier kunnen ze met de
nieuwste producten telkens weer een unieke creatie
maken.
Gelnagels zijn mooi en bieden een echte
oplossing voor mensen met probleemnagels, zoals
nagelbijters. Hierdoor liggen mooi verzorgde handen,
zonder kortgebeten nagels, ook voor mannen,
binnen handbereik. Het principe van gelnagels is
het nagelbed verlengen en de vrije top zo natuurlijk
mogelijk maken. Hierbij wordt geen glanslaag op

er :

Bij BeautyNJoy kunnen klanten terecht voor het
Power slim-afslankprogramma. “Afvallen met Power
slim is afvallen onder persoonlijke begeleiding en
met keuze uit een ruim assortiment aan lekkere en
verantwoorde producten”, aldus Joy.
Voorafgaand aan het Power slim-programma
krijgen klanten een uitgebreid intakegesprek, waarbij
ze onder andere het startgewicht, de BMI, de
vetmassa en spiermassa meten en bespreken.
“Samen met een voedingscoach stellen we
persoonlijke doelstellingen vast en maken
een stappenplan. Ook na het bereiken
van het streefgewicht blijven klanten
geruime tijd onder onze begeleiding,
om terugval te voorkomen”, zegt
Joy. Bij het Power slim-programma
hoeven klanten niet minder te gaan
eten. “Ze gaan alleen bewuster met
eten om, zoals zes eetmomenten
per dag, bestaande uit Power
slim-producten, aangevuld met
groente, vlees en vis.” Het programma
bestaat uit drie fasen: de strikte fase, de
overgangsfase en de stabilisatiefase.
“Energie die je inneemt maar niet direct
gebruikt, wordt opgeslagen als reserve-energie in
de vorm van lichaamsvet. Wil je dit vet verbranden,
dan moet je ervoor zorgen dat je tijdelijk minder
brandstoffen binnenkrijgt. Het lichaam gebruikt dan
de vetreserve als brandstof”, aldus Joy. Power slimproducten hebben een speciale samenstelling met
weinig brandstoffen en veel bouwstoffen. Ze bestaan
uit kwalitatief hoogwaardige eiwitten. “Dit zorgt dat
je vet verliest, maar geen spiermassa. Het bevordert
de stofwisseling en verbetert je figuur”, zegt Joy.
Iedereen is van harte welkom voor een
vrijblijvend en gratis intakegesprek. “Het
belangrijkste aspect voor mij en mijn collega’s is dat
iedereen zich welkom en thuis voelt bij BeautyNJoy”,
aldus Joy. Kwaliteit en service staan hoog in het
vaandel: de specialisten blijven zich bijscholen en zijn
continue bezig om hun klanten kennis te laten maken
met nieuwe ontwikkelingen.
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de nagel aangebracht,
zodat de nagel er natuurlijk
uitziet.
BeautyNJoy verzorgt ook nagels
met Gel Polish. Deze gel versterkt de natuurlijke nagel
waarna men geen last meer heeft van gebroken of
gescheurde nagels. Het is een sterke, transparante,
elastische gel, die zeer dun aangebracht wordt. Ideaal
voor mensen die geen kunstnagels willen, maar toch
mooie lange nagels wensen.

Pedicure
Pedicure Imke Camps werkt sinds 2011
bij BeautyNJoy. “Na het behalen van mijn
pedicurediploma heb ik besloten om als zelfstandige
aan de slag te gaan. Daarnaast volg ik ook nog
de studie tot Medisch Pedicure. Ik vind het erg
belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen op pedicuregebied, daarom blijf ik
ook scholingen volgen”, aldus Imke.
In haar pedicuresalon werkt ze met producten van
het merk Courtin, waar tea tree olie in is verwerkt.
Deze olie werkt verzorgend en ontsmettend. “Ik vind
het belangrijk dat de klanten zich op hun gemak
voelen en vragen durven te stellen. Ik plan voldoende
tijd in voor een behandeling, zodat het geen
haastwerk wordt”, zegt Imke.

Permanente make-up
Diane Willemse werkt met de producten van
Nouveau Contour. Met hoogwaardige apparatuur

Venloseweg 104 5961 JD Horst
Telefoon 077 46 42 042
www.beautynjoy.nl
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Alternatieve geneeswijze

Nieuwe osteopate
in praktijk Horst
Annabel Bonten-Jennissen is vanaf september werkzaam als nieuwe
osteopate in de osteopathiepraktijk aan de Hoofdstraat in Horst.
Osteopathie is een alternatieve geneeswijze, waarbij de osteopaten met
hun handen de verminderde beweeglijkheid van lichaamweefsel kunnen
opsporen en door middel van speciale technieken weer beweeglijker
maken.
Annabel is in 2007 afgestudeerd
als fysiotherapeute. Nadat ze zelf
met klachten naar de osteopaat
ging, wist ze dat dit haar beroep
zou worden. In oktober datzelfde
jaar is ze gestart met de vijf jaar
durende opleiding tot osteopaat
aan de Internationale Academy of
Osteopathie. In juni dit jaar heeft ze

Munckhof wint
Gezondheidsaward
Tijdens een spectaculair evenement in de Innovatoren op de Floriade is Munckhof Groep uit Horst afgelopen
donderdag uitgeroepen als winnaar van de eerste Gezondheidsaward. Hoofd personeel en organisatie Jan Verrijth
van Munckhof Groep kreeg uit handen van burgemeester Hans Gilissen van de Gemeente Venray de award overhandigd, die door kunstenaar Rob Zweerman is vervaardigd.

haar diploma ontvangen. Ze heeft
tijdens haar opleiding een cursus
gevolgd die gericht was op gynaecologie binnen de osteopathie. Deze
tak van het vak richt zich op het
behandelen van vrouwen met vaak
onbegrepen bekken- en gynaecologische klachten. In 2013 gaat ze zich
hier verder in specialiseren.

Meer keuze

Nieuwe provider op
glasvezelnetwerk
Naast de serviceproviders KPN, Lijbrandt, OnsBrabantNet en XS4ALL
gaat ook Scarlet haar diensten leveren over het open glasvezelnetwerk in
Horst aan de Maas. Alle serviceproviders leveren uitgebreide diensten op
glasvezel voor zowel internet, telefonie en televisie.
Elke serviceprovider hanteert eigen
abonnementen en aanvullende
diensten. De concurrentie tussen de
serviceproviders zorgt voor acceptabele tarieven die niet hoger blijken
te liggen dan de bedragen die nu
worden betaald voor internet, kabeltv en telefoon. In Horst aan de Maas
heeft men inmiddels de keuze uit
vijf serviceproviders. Op www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas
kan via de postcodecheck worden
bekeken welke serviceproviders op
het huisadres glasvezeldiensten kunnen leveren.

Uitwisseling van kennis

Bijeenkomst Regio
Zonder Grenzen
De regio Noord-Limburg en Niederrhein vormt het grootste tuinbouwgebied van Europa. Op donderdag 20 september organiseert project Regio
Zonder Grenzen in samenwerking met The Green Connection en Plantregio
Rhein-Maas de eerste Green Meeting voor Duitse en Nederlandse boomen vasteplantenkwekers. Een grensoverschrijdende bijeenkomst waar
boomkwekers elkaar beter kunnen leren kennen en kennis uit kunnen
wisselen aan de hand van lezingen en groepsdiscussies.
Tijdens de bijeenkomst in de
Villa Flora in Venlo worden vragen
als ‘welke ideeën liggen er om deze
kansregio beter te benutten?’ en
‘hoe kan een ondernemer kansen verzilveren?’ beantwoord. De
grensoverschrijdende bijeenkomst
is ook bedoeld voor toeleveranciers
en andere belangrijke spelers in de
branche.Inspirerende gastsprekers
zoals Heinrich Hiep, Carla Seifert,
Karsten Ferfers en Hans de Swart
vertellen tijdens de bijeenkomst hun
ervaringen en visie over grensoverschrijdend ondernemen en samenwerken. Aansluitend wordt in kleine

groepen gediscussieerd over actuele
branchegerichte thema’s. Hier wordt
ook de basis gelegd voor potentiële
samenwerkingen met ondernemers
over de grens. Daarnaast ondersteunt
het projectbureau Regio Zonder
Grenzen ondernemers bij grensoverschrijdende vragen, bij het zoeken
naar een samenwerkingspartner en
bij financieringsmogelijkheden.
De workshop vindt plaats op
20 september van 13.00 uur tot
18.00 uur in de Villa Flora in Venlo.
Deelname is gratis en aanmelden
kan via www.maaktverschil.eu/
workshops.

waren door de vakkundige jury vier
genomineerden geselecteerd. Naast
Munckhof Groep waren dit Geodis
Logistics uit Venlo, Peka Kroef uit
Odiliapeel en Innovate uit Venray. Alle
vier de bedrijven kregen tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid om zich te

presenteren aan de aanwezige gasten,
die in groten getale gekomen waren.
”Allemaal kunnen ze trots zijn op hun
nominatie. Ze hebben allen het thema
gezondheid hoog in het vaandel staan”,
aldus Jamara Buytendijk, voorzitter
Gezondheidsaward 2012.

TE KOOP/TE HUUR

3 royale appartementen variërend van 95m2 tot 103m2,
v.v. een riante woonkamer, balkon en 2 slaapkamers.
De appartementen zijn gelegen in het centrum van Horst
met parkeergelegenheid en berging in de
privéparkeergarage.
OPEN DAG +
Prijzen vanaf € 258.500,00 v.o.n.
DIVERSE ACTIES
Meer informatie: Groengoed Makelaardij
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
Tel: 077-3987576 / www.groen-goed.nl
VAN 11.00 TOT 13.00 UUR

Ro
pi v/ Wij
te d nh
au m u
Bo aan is
ur d:
go
gn
e

Scarlet is de bedenker van het
alles-in-één-pakket met de landelijke introductie van het combinatiepakket met internet, telefonie,
mobiel en televisie in 2004.
Reggefiber legt het glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas aan.
Alle woningen binnen het aansluitgebied worden via een eigen
huisaansluiting aangesloten op het
netwerk. Wie van de voordelen
van glasvezel wil profiteren, kan
een abonnement nemen bij een
serviceprovider die internet, tv of
telefonie via glasvezel aanbiedt.

In zijn dankwoord gaf Jan Verrijth
aan dat Munckhof Groep enorm trots is
op deze erkenning en onderscheiding.
“Hoewel onze medewerkers het vanuit
hier niet kunnen horen, is deze award
bestemd voor ons allemaal”, aldus
Verrijth. Uit bijna 30 aanmeldingen

Deze keer gekozen voor 2 topwijnen uit de Bourgogne.
Wit Bourgogne Chardonnay.
Geur en smaak presenteren zich fris, fruitig maar vooral
harmonieus. Licht gekoeld is het een ideaal aperitief, maar
hij past ook uitstekend bij visgerechten.
Actieprijs
Rood Bourgogne Pinot noir
6 maanden houtrijping. Een kwaliteitswijn met lichte fruittonen.

Warsteiner
24X30CL

9or Peflesr
€3 fl8ess,9
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€ 25,-

€ 10,95

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

Te huur

in Sevenum

077-467 24 13

•

www.veldpaustuinen.nl

6300 m2 tuinbouwkas
300 m2 geisoleerde loods
6000 m2 containerveld
Geheel ingericht op
potplanten/containerteelt
Info 077 - 467 29 88
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GEPLUKT

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

Frits van Helsdingen
In zijn sfeervolle tuin zit hij achter een verse kop koffie en een
speculaaskoekje klaar; een mooi welkom op deze zonnige ochtend in Horst.
Deze week wordt de altijd goedlachse Frits van Helsdingen (66) geplukt.

Koken met

Randy

“Laat ik begin met te zeggen dat ik
een mooie jeugd heb gehad”, vertelt
Frits, terwijl hij een slok van zijn koffie
neemt. “Ik ben weliswaar geboren

in Amersfoort, maar opgegroeid in
Den Haag waar mijn vader als jurist
werkte bij Rijkswaterstaat. De lagere
en middelbare schooltijd, die iets

langer duurde dan gepland, bracht ik
op de Montessorischool door. Je had
daar aparte leraren voor de vakken
muziek en gymnastiek en dat beviel
mij wel. In die tijd is mijn liefde voor
de muziek ontstaan. Ik kreeg vioolles,
maar ik groeide op in de roerige jaren
zestig en schakelde over op gitaar. Ik
tokkelde vrolijk de nummers uit de
hitparade mee, maar ben uiteindelijk
bij de folkmuziek blijven hangen.”
Frits speelde vroeger graag op straat.
“Maar ik merkte dat ik bij wedstrijdjes,
zoals hardlopen altijd als laatste
eindigde. Ook mijn moeder kreeg in de
gaten dat ik moeite met bewegen had.
Twee jaar lang volgde ik therapie en ik
boekte zoveel vooruitgang dat ik op het
laatst het hardst kon rennen van alle
vriendjes in de straat.

protestant waren, maakte voor de
nonnen blijkbaar niets uit. Vervolgens
zijn wij naar Blerick verhuisd en we
waren vastbesloten om in Limburg te
blijven wonen. Onze oudste dochter
Anniemiek was twee jaar, toen wij
een huis kochten in de Nieuwstraat
in Horst. Daar zijn vervolgens dochter
Liesbeth en zoon Robbert geboren.
Ik werkte toen als fysiotherapeut in
Verpleeghuis Sint Antonius, het latere
Elzenhorst. En ik werk nu nog twee
dagen in de week bij een particuliere
fysiotherapiepraktijk in Duitsland.”

Mensenmens

Frits omschrijft zichzelf als
een mensenmens. “Ik ben erg
geïnteresseerd in andere mensen en
doe ze graag een plezier. Of dat nu in
mijn werk is of samen zingen in de
kerk of muziek spelen in mijn Ierse
folkgroep Tir Na Noch. “Hoewel Frits
In het verleden deed ik veel aan
nog maar een dag in de week werkt,
sport, zoals korfbal en volleybal. Dat
laatste kwam door mijn schoolvriendje kan hij niet stilzitten. “Ik ben altijd een
druk baasje geweest. Met sporten,
Bram Vermeulen, die zelfs op
met muziek maken, met het gezin
internationaal niveau heeft gespeeld,
maar uiteindelijk voor het cabaret heeft of in de tuin, het maakt niet uit.
Waar ik wel aan moet wennen is
gekozen. Na mijn diensttijd ben ik
fysiotherapie gaan studeren.” Frits richt het loslaten van de vaste structuren,
zoals dagelijks werken en wekelijks
zijn blik op zijn echtgenote. “En daar
sporten. Daarom stop ik aan het eind
leerde ik Hermie kennen. We hebben
ons verloofd en zijn toen gaan hokken, van het jaar helemaal met werken.
Onlangs is een goede vriend van mij
wat voor die tijd best uitzonderlijk
was.” Nadat ze in Delft waren getrouwd plotseling gestorven en dat heeft
mij aan het denken gezet. Ik wil nu
besloten Frits en Hermie dat zij niet
samen met mijn vrouw en kinderen
in het westen wilden blijven wonen.
zoveel mogelijk genieten van het
“We waren beiden fysiotherapeut
leven. En ik weet zeker dat ik mij niet
en via een kennis konden wij aan
hoef te vervelen.” Het instemmende
de slag bij Maria Auxiliatrix in Venlo.
knikje van Frits’ echtgenote Hermie
We hebben daar zelfs nog op het
bevestigt dat.
kloosterterrein gewoond. Dat wij

Bram Vermeulen

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.

Tomatenbrood
Benodigdheden:
• 1,5 kilogram bloem
• 100 gram boter
• 100 gram tomatenpuree
• 7,5 deciliter melk

8 SEPTEMBER MOSSELAVOND

• 50 gram gist

4-gangen genieten van verschillende bereidingen en
gerechten met mosselen. Dit menu incl. koffie € 39,95- p.p.
(enkel op reservering, dus bel snel, voordat u te laat bent)

• 20 gram zout

GENERAAL DEMPSYSTRAAT 11 SWOLGEN 0478-692 356 www.eethuisbram.nl

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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Eet u smakelijk!
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Aanbieding geldig van 31 augustus t/m 1 september 2012

Bereiding:
• Maak de melk en boter lauwwarm;
• voeg de bloem, boter en gist
samen, zonder het zout;
• voeg aan het geheel de melkmassa toe;
• meng alles tot een deegbal;
• voeg nu het zout toe;
• laat de deegbal rijzen, totdat de
massa is verdubbeld;
• bol het geheel op in de gewenste
vorm en gewicht;
• wederom laten rijzen;
• bak het brood af op 170°C.
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Brand Pilsener

Krat 12 flesjes à 0.3L
van € 6,89
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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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.

Verkiezingsbijeenkomst
SP Horst aan de Maas in Cambrinus
SP Horst aan de Maas organiseert op zondag 12 september om 20.30
een verkiezingsbijeenkomst in café Cambrinus in Horst. Dit in verband met
de Tweede Kamer verkiezingen op deze dag. Iedereen is welkom.
De verkiezingen zullen extra
spannend worden omdat de SP voor

het eerst in haar 40-jarige geschiedenis de grootste partij van Nederland

kan worden. Daarnaast wordt op 12
september duidelijk of de als 29e
geplaatste Horstenaar Thijs Coppus in
de Kamer is gekozen. Café Cambrinus
wordt deze avond “aangekleed” in
de bekende SP-stijl en via het scherm

kunnen de uitslagen gevolgd worden
en van commentaar worden voorzien.
Ondertussen kunnen alle aanwezigen
bijpraten met andere aanwezigen en
genieten van een drankje.
Paul Geurts, SP Horst aan de Maas

In gesprek met Frans Timmermans
De laatste weken heeft u op deze plek vaker gelezen over de
‘In gesprek’ activiteiten van de PvdA Horst aan de Maas. Zo hebben we in
de maanden juli en augustus meer dan 20 gespreksavonden georganiseerd
met onze inwoners. Bij mij thuis, op het terras, tijdens een wandeling. Stuk
voor stuk zijn de gesprekken hun tijd volledig waard geweest.
We hebben dit tijdens de
campagne voortgezet met een
bezoek van Jetta Klijnsma aan
Horst waarbij we 290 persoonlijke
contacten hebben gehad en een
bezoek van Lutz Jacobi en Tjeerd van
Dekken op 29 augustus waarvoor
de aanmeldingen en vragen op dit

moment binnenstromen. Maar ook
daarna zetten we dit concept voort,
en wel met een bezoek van Frans
Timmermans aan Sevenum.
We organiseren dit gesprek, net
als de eerdere gesprekken, in drie
delen. Allereerst gaan we met enkele
vragenstellers een hapje eten bij een

van onze partijgenoten thuis. Heeft u
daarvoor 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 Frans en een flink aantal
vrijwilligers van de PvdA Horst aan de
Maas, van deur tot deur, het gesprek
aan met de inwoners van Sevenum.
Daarna gaan we vanaf 20.30 uur in
de Gaper met alle geïnteresseerden in
gesprek in een huiskamerbijeenkomst
over Europa. Alle geïnteresseerden zijn
van harte welkom.

Als PvdA zijn we zo overtuigd
van dit concept en het geloof dat
we onze samenleving alleen kunnen
verbeteren als we dit samen doen,
dat we dit soort activiteiten de
komende jaren blijven organiseren.
Heeft u buiten deze activiteiten
interesse met ons in gesprek te gaan,
neem ook dan contact met ons op.
Graag tot donderdag 6 september
of tijdens een van de daaropvolgende
bijeenkomsten.
Roy Bouten
PvdA, nummer 75

toch liever
lenzen
www.kruytzeroptiek.nl

Bespreking Poll week 33

Ik verdien zelf ook een onderscheiding
Een onderscheiding ontvangen is een mooi compliment voor iemand die
iets bijzonders heeft gedaan voor een medemens, de directe omgeving of de
samenleving. Dat kan een heldendaad zijn of 55 jaar gras knippen voor de
plaatselijke tennisvereniging. Een lintje, een medaille of een speciaal vervaardigd beeldje, het staat mooi om de hals, op de revers of op de boekenkast. Toch
vindt slechts een bescheiden meerderheid van 52% van de stemmers op onze
poll van twee weken geleden zichzelf een Oscar of een Ridderorde waard. Een

poll waarin gevraagd werd of u vindt dat u een onderscheiding verdient.
De vraag die dan rijst: waarom vindt u dat u een onderscheiding heeft verdiend? En moet dat dan een schouderklopje van de baas, een compliment van
de buurvrouw of een zilveren bokaal van anderhalve meter hoog zijn? Blijkbaar
waren de voorstemmers op deze poll dan wel weer zo bescheiden om geen
verdere toelichting op hun keuze te geven. En misschien is dat wel de verdienste van de inwoners van Horst aan de Maas: bescheidenheid siert de mens.

We kunnen nooit genoeg geld bij elkaar sporten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Verstandige
keuze
Ze staan voor de deur.
De verkiezingen. Maar op wie
stemmen wij? Op welke partij?
Op welk ideaal? De keuze
wordt deze keer een stuk
gemakkelijker met drie
kandidaten uit Horst aan de
Maas. Of juist niet? Want wie
van de drie geeft je het gevoel
op te komen voor jouw
belangen? Of die van de regio?
Of van het hele land. Kortom:
de vraag die iedere kiezer
zichzelf stelt is per individu
verschillend. Heb je
bijvoorbeeld al jaren een
uitkering dan heb je een ander
perspectief dan een manager
van een florerend bedrijf.
Of moet je dagelijks een
beroep doen op de zorg dan
heb je een andere voorkeur
dan iemand die niet kan
kiezen welke
vakantiebestemming het
volgend jaar wordt. De drie
politici die kans maken op een
zetel in de Tweede Kamer zijn
van verschillend pluimage.
Alle drie willen ze op hun
eigen manier de wereld
verbeteren. Een gedreven Thijs
Coppus van de SP komt vooral
op voor de belangen van de
mensen die sociaal en
economisch in de verdrukking
zitten. De standvastige CDA’er
Raymond Knops staat vooral
zijn mannetje voor de
ondernemers en een sterke
economie en strijdt voor
behoud van zijn kamerzetel.
De rebelse Roy Bouten maakt
zich onder anderen sterk voor
de jeugdzorg en durft binnen
zijn partij de te volgen
politieke koers aan te kaarten.
Alle drie gedreven mannen
met sterke argumenten om
het beleid en de idealen van
hun partij te verdedigen. Hoe
mooi zou het zijn als alle drie
de kandidaten in de Tweede
Kamer komen. Voorlopig
hebben wij, de kiezers het
heft in handen. D!rk zegt: kies
met uw verstand.
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Het sponsoren van een individu of groep, die zich voor een goed doel de
longen uit het lijf fietst, wandelt, roeit of rent is een ware hype geworden. Terwijl
honderden wielrenners de Alpe d’Huez op racen om geld bij elkaar te rijden voor
de Wilhelminastichting, stort een groep hanggliders zich van dezelfde berg af om
het Rode Kruis te sponsoren. Alle soorten media worden ingeschakeld om deze
ludieke, ontroerende of spectaculaire sponsoractiviteiten te promoten. Allemaal
op touw gezet door mensen met het hart op de juiste plaats.

Sponsoring lijkt echter steeds vaker een handige manier voor bedrijven en
instellingen om onder het mom van maatschappelijke betrokkenheid reclame
te maken. Of trekt u zich daar niets van aan en moeten wij ons zoveel mogelijk
sportief blijven inzetten om zieke of kansarme mensen een hart onder de riem
te steken door instellingen die zich voor hen inzetten financieel te ondersteunen?
Kortom: moeten er zoveel mogelijk sponsoracties worden georganiseerd of mag
het wat u betreft wel wat minder? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 00) > Ik stem op een kandidaat uit Horst aan de Maas > eens 30% oneens 70%

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Horst aan de Maas kent Jeugdlintjes toe

‘Koninklijke’ onderscheiding
in het klein
Op de internationale dag voor de Rechten van het Kind, dinsdag 20 november aanstaande,
wordt in Horst aan de Maas het eerste Jeugdlintje uitgereikt. Een initiatief van de gemeente,
om jongeren die zich voor anderen inzetten in het zonnetje te zetten. Waar het Hare Majesteit
behaagt om één keer per jaar volwassenen te eren met een lintje, zo doet Horst aan de Maas
dat voortaan ook één keer per jaar met jongeren. Net als bij de koninklijke onderscheidingen
kan men kandidaten voordragen. Het gaat om jongeren tot en met 17 jaar. Voordrachten
kunnen (jaarlijks) tot 10 oktober worden gedaan.

Een leven lang Sport aan de Maas!

21 verschillende sporten
op de Sportmarkt

In de Mèrthal, sporthal de Berkel, Zwembad de Berkel en aan de Linnenstraat wordt zondag
16 september (11.00 – 17.00 uur) de eerste ‘Sportmarkt Horst aan de Maas’ gehouden. Meer
dan veertig verschillende sportverenigingen en -organisaties zijn er aanwezig. Zij presenteren samen maar liefst 21 sporten. Dus niet de clubs staan op de sportmarkt centraal,
maar de sport zelf krijgt de aandacht. Het doel van de markt is om mensen van 0 tot 100
en ouder kennis te laten maken met de sport- en beweegmogelijkheden binnen Horst aan
de Maas. Rode draad van de dag is de slogan ‘Een leven lang Sport aan de Maas’.
Sportmarkt
Wat is er op sportgebied allemaal in Horst aan de
Maas? Welke sporten kun je er doen, maar ook,
wat is er daarnaast op professioneel of zakelijk
sportgebied? Eigenlijk te veel om op te noemen.
Op de website van de gemeente Horst aan de
Maas (www.horstaandemaas.nl) is het hele
programma van de sportmarkt terug te vinden. De
sportmarkt gaat in feite over ‘een leven lang sport’.
Want voor alle leeftijdscategorieën is er heel veel
‘sport’ te zien en te ervaren. Kom kijken naar de
veelheid aan demonstraties. Laat u informeren
door de commerciële sportaanbieders.
De sportmarkt kan gratis worden bezocht. Als u
met de ﬁets komt –en dat heeft uiteraard de voorkeur!- dan kunt u die kwijt op de daarvoor speciaal
bedoelde ﬁetsenstalling aan de voorzijde van de
Mèrthal aan de Kranestraat.

Voordracht
Als men iemand wil voordragen voor een
Jeugdlintje, dan heeft die jongere zich op een
bijzondere wijze ingezet voor de gemeenschap
van Horst aan de Maas. Die inzet kan vele
vormen hebben. Hij of zij heeft bijvoorbeeld
een ‘heldendaad’ verricht, heeft ouderen of
zieken geholpen, een activiteit georganiseerd
in een wijk- of buurthuis of heeft moeilijke
onderwerpen zoals pesten, alcoholgebruik of
zinloos geweld bespreekbaar gemaakt.
Een jonge vrijwilliger bij een culturele- of sportvereniging kan voor een lintje in aanmerking
komen, maar ook hij of zij die actie voert voor
een goed doel. Kortom, bijzondere prestaties,
die ten goede komen aan Horst aan de Maas.
De kandidaat zelf hoeft overigens niet persé in
Horst aan de Maas te wonen.
Aanvragen
Aan de toekenning zijn nog wat andere voorwaarden verbonden. Alles wat nodig is om tot
een correcte voordracht te komen, is uitgelegd
in een ﬂyer en samengevat in het aanvraagformulier, die bij de gemeente verkrijgbaar

zijn. Daarin is bijvoorbeeld te lezen dat er een
onderscheid wordt gemaakt in twee leeftijdscategorieën: tot en met 12 jaar en van 13 tot en
met 17 jaar. Elk voorstel moet worden ondersteund door twee personen, niet tot de familie
behorend van de kandidaat of de aanvrager.
Aan de aanvraag van een Jeugdlintje zijn geen
kosten verbonden.

Rode draad
De slogan ‘Een leven lang Horst aan de Maas’ is
ook de titel van een notitie over sportbeleid, die
in mei door de gemeenteraad van Horst aan de
Maas is vastgesteld. Men was er enthousiast over
dat sport ‘een leven lang’ de aandacht krijgt in
Horst aan de Maas. Ook tijdens de sportmarkt is

dat zeker het geval. Bovendien is er die dag aandacht voor een goed doel. Het project ‘Iedereen
kan sporten’ is er op gericht om mensen met een
handicap te ondersteunen in een actieve
en gezonde leefstijl. De commerciële sportaanbieders zullen u uitnodigen deel te nemen aan
enkele activiteiten waarvoor zij een kleine vergoeding vragen. De opbrengst van deze activiteiten
gaat naar ‘Iedereen kan sporten’.
Verbondenheid
De sportconsulenten van de gemeente Horst
aan de Maas zijn voortdurend op zoek naar
informatie over sport. Behalve op zoek, willen ze
die informatie vervolgens ook heel graag delen.
Verbanden leggen en (sport)zaken combineren.
Samenwerken met verenigingen en andere
sportaanbieders. Met inwoners, met kinderen
van basisscholen, met ouderen enzovoorts.
Kortom, sport verbinden met alle leeftijdscategorieën die in een heel leven lang voor komen.
Een leven lang Sport aan de Maas dus.
Méér informatie over deze aanpak van
verbondenheid, maar ook over de sportmarkt:
zie www.horstaandemaas.nl

Politiek weer aan de slag

Beoordeling en uitreiking
De voordrachten worden onder andere
beoordeeld door burgemeester Kees van
Rooij en de wethouder Jeugd en Jongeren,
mevr. Loes Wijnhoven. De uitreiking vindt
altijd plaats op 20 november, tenzij die dag
in het weekend valt. Dan zal de uitreiking op
de vrijdag voorafgaande zijn. Burgemeester
Kees van Rooij heeft de eerste uitreiking al in
zijn agenda gezet. Aan wie hij de lintjes gaat
uitreiken (maximaal drie per jaar) is nog even
afwachten, maar met zoveel jeugdig initiatief in
Horst aan de Maas is dat slechts een kwestie
van tijd. Ook een beetje van uw tijd, want het
aanvragen moet u doen.
Een volle raadzaal op 21 augustus tijdens de eerste bijeenkomst na het zomerreces over
Decentralisatie Jeugdzorg.

Gemeente gesloten op
14 september 2012
In verband met een personeelsdag zijn het
gemeentehuis, gemeentewerken en het
zwembad gesloten op vrijdag 14 september
2012.

van afspraken voor het doen van geboorteen/of overlijdensaangiften.
Deze sluiting heeft geen gevolgen voor de
geplande huwelijken.

Burgerlijke stand is die dag tussen 09.00 en
10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer
06-53 35 59 73, uitsluitend voor het maken

Gemeentewerken is die dag voor
noodgevallen bereikbaar op storingsnummer
06-23498249.

Vergaderkalender
Dinsdag 4 september:

Géén openbare vergadering van de raad.
De politieke partijen houden in deze week
hun eigen fractieoverleg over de
raadsvoorstellen van de eerstvolgende
raadsvergadering en de resultaten van
behandeling van deze voorstellen in de commissies.
Dinsdag 11 september:
Raadsvergadering
Dinsdag 18 september:
Themabijeenkomst over bibliotheken
Dinsdag 25 september:
Commissie Samenleving
Woensdag 26 september: Commissie Ruimte
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
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Nieuws
Discozwemmen
Aanstaande vrijdag is er Discozwemmmen
van 18.30-21.00 uur
Aqua-Joggen
Maandagochtend van 10.15-11.00 uur.
Wij hebben nog enkele plaatsen vrij om op
maandagochtend te komen Aqua-Joggen,
dus schrijf je nu in.

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.

Sluiting 14 september
Op vrijdag 14 september zijn wij de gehele dag
gesloten in verband met een Personeelsdag
van de gemeente Horst aan de Maas.

Lekker ﬁetsen
& goed wonen
in Horst aan de Maas!

Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25
receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Actualisering kalendergids 2013

Ook in 2013 weer een
informatieve kalendergids
Een grote groep inwoners van Horst aan de Maas die samen het burgerpanel vormen,
hebben begin dit jaar hun mening gegeven over de kalendergids. Het burgerpanel heeft de
kalendergids beoordeeld met een 7,5. Met name over de informatieve waarde, de uitstraling
en het gebruiksgemak waren ze zeer tevreden.

Kosten:

€6 p.p.

FIETSTOCHT
VOOR 55-PLUSSERS
12 september 2012

Aanmelden kan tot 6 september in het gemeentehuis te Horst

Bekendmakingen

Kalendergids 2012
Vandaar dat we ook voor 2013 weer een nieuwe
kalendergids willen gaan uitgeven.
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2013 tot 1
oktober doorgeven aan Cluster Communicatie,
tel. (077) 477 97 77 of per e-mail: gemeente@
horstaandemaas.nl

Tot 1 oktober heeft u ook de mogelijkheid om de
adresgegevens te controleren en eventueel aan
te passen in de digitale gemeentegids op de
website van www.horstaandemaas.nl.
Deze gegevens worden gebruikt voor de
samenstelling van de kalendergids 2013.

Instructieavond verkeersregelaars

Altijd al verkeersregelaar
willen worden?
Op donderdag 20 september vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst een instructieavond voor verkeersregelaars plaats.

Onder de tab aanvraag leest u welke gegevens
de gemeente nodig heeft voor het aanmelden
voor deze instructie.

Meer informatie over verkeersregelaars
Alle informatie over verkeersregelaars is terug
te vinden op de gemeentelijke website www.
horstaandemaas.nl U gaat hierbij eerst naar de
digitale balie en geeft hier vervolgens de zoekopdracht verkeersregelaars.

Aanmelden voor de instructieavond
Voor de instructieavond is ruimte voor maximaal
100 deelnemers.
Aanmelden kan tot 13 september. U kunt u
aanmelden door een e-mail te sturen naar
gemeente@horstaandemaas.nl.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Past. Jeukenstraat 15
Broekhuizen
Broekhuizerweerd
Broekhuizenvorst
Roathweg
Grubbenvorst
Mercuriusplein 2
Horsterweg 51
Hegelsom
Snellenstraat 1

Horst
Schoolstraat 9
Veemarkt 1a
Herstraat 53
Leopold Haffmansstraat 84
Steenstraat 11
Dentjesweg 40
Almeweg 9

Meerlo
Amaliastraat 2
Megelsum ong.
Holstraat 12

Kronenberg
Meerweg 11

Meterik
St. Jansstraat 3

Lottum
Stokterweg

Sevenum
Berghemweg 12
Grubbenvorsterweg

Melderslo
Vlasvenstraat 50
Koppertweg 5

Horst aan de Maas
Inkoopbeleid

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

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

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

Glastuinbouwgebied Californië
Californië BV is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature Ondernemend podium. Het bedrijf is een
glastuinbouwgebied van 375 hectare groot in Horst aan de Maas, tussen de kernen Grubbenvorst en Sevenum.
De ontwikkelingen van glastuinbouwgebied Californië maken onderdeel uit van het kloppend hart van Greenport
Venlo: Klavertje 4.

FLORIADEAGENDA
Woensdag 5 september Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen Broekhuizenvorst

www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

Lodewijk Burghout, directeur van
Californië BV: “Wij zorgen voor de
realisatie van het glastuinbouwgebied in Horst aan de Maas. Zo maken
we plannen, vragen vergunningen
aan, stemmen het beleid af met de
gemeente en zorgen voor de aankoop
van de gronden. Tevens onderhouden
we nauw contact met de omwonenden,
zijn we verantwoordelijk voor de verkoop en creëren innovatieve duurzame
oplossingen voor bijvoorbeeld energie,
zoals aardwarmte.”
“Wat wij met glastuinbouwgebied
Californië in nauwe samenwerking met
anderen nastreven is een financieel
gezonde en kansrijke toekomst voor
tuinders. En tegelijk ook een veilige en
groene leefomgeving voor omwonenden met voldoende werkgelegenheid
en duurzame oplossingen voor energie
en milieu, zoals aardwarmte. Dat is
goed voor de Nederlandse glastuinbouwsector, de leefbaarheid in de
regio én de provincie Limburg”, aldus
Burghout.
“De Floriade is een hele mooie
manier om consumenten kennis te

laten maken met wat er nu in de
tuinbouwkassen gebeurt. Draagvlak
bij consumenten voor onze tuinbouwsector wordt voor de toekomst steeds
belangrijker. Dit belang onderstrepen we met onze deelname aan de
Floriade. Daarnaast onderneem je niet
alleen. We vinden de contacten met
tuinders, met de gemeente en andere
bedrijven in de buurt heel belangrijk.
Met het Horst aan de Maas van Nature
Ondernemend podium zetten we de
slagkracht en innovatie van de regio
goed op de kaart. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”
“We verwachten dat bezoekers van
de Floriade aangenaam verrast zullen
zijn en dat daarmee het draagvlak
voor de sector groter wordt. Je merkt
dat door de komst van de Floriade
er toch echt iets gebeurt. Er ontstaat
meer saamhorigheid en er wordt
meer samengewerkt in de regio. Dat
is goed. Voor nu en in de toekomst”,
zegt Burghout. Meer informatie over
het Horst aan de Maas Ondernemend
podium en Californië BV kijk op
www.horstaandemaasondernemend.nl

Floriade 2012 @ﬂoriade_2012
Nog precies 6 weken geopend!
Bezoek nu de Floriade....een uniek
dagje uit...mis het dus niet!

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-13 uur

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Gegrilde kippenbouten 6 stuks € 5,- (€ 1,- per stuk)
Gegrilde drumsticks 15 stuks € 5,00
Gerookte kipkluifjes of drumsticks € 4,95 per kilo

Voor al uw kip, konijn en kalkoen

Een specialiteit!

HOLLANDS BELEGEN per kilo 7,95
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.

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

Eduard Camps
Vishandel
stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

Zoekt enthousiaste medewerkster.
Parttime. Voor info bellen na 16.00 uur
06 48 95 56 03
Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis

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

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl
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Jong Nederland Hegelsom
50 jaar
Jong Nederland Hegelsom viert zaterdag 1 september haar 50-jarige jubileum in zaal Debije. Op zondag
2 september wordt de jaarlijkse Kick-off georganiseerd van het nieuwe seizoen. Iedereen is welkom.
De receptie begint zaterdag om
19.00 uur waarna om 20.30 uur de
feestavond start in de feesttent voor
zaal Debije. Jong Nederland Hegelsom
werd in 1962 als tegenhanger van het
katholieke meisjesgilde voor de jongens opgericht. Het was een uitvloeisel
van activiteiten op zondagmiddag in
het Patronaat, die georganiseerd werden door vrijwilligers uit het dorp en
de kerk. Het jaarlijkse hoogtepunt was
al die jaren het kamp. In 1974 is Jong

Nederland Hegelsom gefuseerd met
het Katholieke meisjesgilde en werd
het huidige jeugdhuis de uitvalbasis.
Door de jaren heen heeft de vereniging een enorme groei doorgemaakt,
waardoor ook het jeugdhuis tal van
renovaties heeft moeten ondergaan. Op
dit moment barst het jeugdhuis ook al
bijna uit haar voegen. Een verbouwing
gaat binnen niet al te lange tijd gerealiseerd worden.
Op dit moment is Jong Nederland

een bruisende en florerende vereniging met bijna 150 jeugdleden en 40
kaderleden. De vereniging is niet meer
weg te denken uit de Hegelsomse
gemeenschap. Tal van activiteiten
worden georganiseerd, waarbij sport,
spel en buitenleven centraal staan.
Ook regionaal en provinciaal laten ze
zich gelden bij activiteiten van Utopie
of Jong Nederland Limburg. Soms zelfs
landelijk, zoals diverse deelnames aan
Ter land, ter zee en in de lucht.
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Vera Sanders maakt lippenbalsem
van verschillende materialen

Horst en omstreken

Openstelling bij
’t Zoemhukske
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske is op zondag 2
september tussen 14.00 en 16.00 uur geopend. Iedereen is welkom.
Tijdens de openstelling worden er
demonstraties gegeven over het maken
van tinctuur, zalf, crème en lippenbalsem met andere producten van de
honingbij, zoals bijvoorbeeld propolis
als basis. Vera Sanders van imkerij De
Hoef in Leunen demonstreert haar werk
en laat iedereen zien wat er nodig is
om thuis ook zelf aan de slag te gaan.

Schnitzelmenu

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN

met saus naar keuze

+ 1 uur bowlen
derietdeal

€10,-

Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!

(2 t/m 9 sept / min. 4 pers.)

check www.deriet.nl

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

Ook geven er verschillende imkers
informatie over het leven van de bijen.
Verder is er volop gezonde honing
te koop en kan iedereen de drachtplantentuin bewonderen. De volgende en
tevens laatste openstelling van dit jaar
is op zondag 7 oktober.
Voor meer informatie kijk op
www.zoemhukske.nl

Janssen
Dance Masters
Raadhuisstraat 6
5801 MA Venray
0478-510500

www.dansenenfeesten.nl

AKTIE!!!
Schrijf je je in
tijdens deze proef
les, dan dans je
de eerste maand
gratis mee!

Servicedag voor
scootmobielen
Het platform Gehandicapten Horst aan de Maas organiseert in
samenwerking met firma Ligtvoet op donderdag 6 september een
servicedag voor mensen met een scootmobiel. De dag begint om 9.00 uur
en eindigt om 16.00 uur in de Merthal in Horst.
Tijdens de servicedag kunnen
mensen met een scootmobiel terecht
bij de reparateur van Ligtvoet. Deze
lost kleine problemen op. Denk dan
bijvoorbeeld aan kapotte spiegels en

lampjes of te slappe banden. Terwijl
de eigenaar van de scootmobiel
wacht, wordt er voor koffie of thee
gezorgd. Voor meer informatie bel
naar Jan Coppers 077 398 33 84.

Poemeldag in
Kronenberg

Janssen Dance Masters nodigt
je uit om op ma. 3 sept. mee te
komen doen met de gratis proefles.

17.30 uur kids 4 fun (3-5 jr.)
18.15 uur kids 4 fun (gr.3/4/5)
19.00 uur kidsswing /
zumbatomic (gr. 6/7/8)

Tevens was er een heuse saloon met
een tap waar ranja uitkwam. Ondanks
dat het weer aan het begin van de
dag slecht was, mochten we uiteindelijk niet klagen met de opkomst. De
kinderen en hun ouders hebben zich
goed vermaakt”, aldus Paul Janssen
van KJEM in Kronenberg.

partycentre
“de Riet”
Weltersweide 22
5961 EJ Horst

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

RAMEN EN DEUREN
Mooi vakwerk
op maat!
Onze ramen en deuren voldoen aan
de strengste eisen m.b.t. mechanische
eigenschappen, weerbestendigheid
en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze showroom. Al meer dan 25 jaar ervaring!

De jaarlijkse Poemeldag van de Kronenbergse Jongens en Meisjes
(KJEM) vond zondag 26 augustus in Kronenberg plaats. In en rondom de
blokhut van de KJEM waren allerlei spellen en andere activiteiten
georganiseerd.
De Poemeldag is voor de KJEM de
traditionele opening van het nieuwe
seizoen en tevens voor jong en oud
de gelegenheid om kennis te maken
met de vereniging. “Dit jaar was het
thema Cowboys en Indianen verwerkt
in een aantal spellen zoals lasso
werpen en koken in een echte tipi.

Locatie:

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

Paul Wijnhoven schutterskoning 2012
Door: Peter Relouw
Paul Wijnhoven is op zondag 26 augustus uitgeroepen tot de nieuwe schutterskoning van Schutterij Sint Jan in
Grubbenvorst. Hij werd eerste tijdens het traditionele koningsvogelschieten en mag nu samen met zijn vrouw Nicole
Niessen een jaar lang voorop gaan tijdens de vele schuttersfeesten in Limburg.

Open van dinsdag t/m zaterdag voor lunch & diner
en zondag de hele dag geopend vanaf 12:00 uur
Veerweg 11 Broekhuizen | + 31(0)77 463 21 14 | www.hetmaashotel.nl

deze week do vr za
Kroketsnack

2 VOOR

2.25

9.95

Appelcitroenvlaai

Brood- en Banketbakkerij

8.75

volgende week ma di wo
Zeeuwse
3+1
bolussen
gratis

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

Open kersenvlaai

+ extra zegel toverland

7.60

6.75

VERRASSENDE
obiliteit!

in m
w par tnevroor uw complete
UNAJAARSMODE
s
Het adrae rkbeheer!
wagenp
OOK MOOIE SCHOENEN

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

EN LAARZEN!

De weergoden waren de schutterij
’s middags niet goed gezind, maar dit
weerhield de schutten van Sint Jan
er niet van om door de regenbuien
allereerst het oude koningspaar Leo
en Trudy Claassens af te halen. Na
aankomst op het schuttershof was het
tijd voor de officiële opening van het
gebeuren, met onder andere toespraken van burgemeester Kees van Rooij,
de beschermvrouw van de schutterij
Resi Frissen en het openingsgebed door
pastoor Peeters. Na de fikse regenbuien
die toen volgden werd rond de klok van
vier uur begonnen met het schieten
op de koningsvogels. Als eerste werd
de erelidsvogel geveld door Bart
Vercoulen.
De strijd om de koningstitel
bij de schutten van Sint Jan ging
daarna verder en uiteindelijk was het
Paul Wijnhoven die de laatste resten
van de vogel in het gras liet tuimelen.
Paul is al vanaf jonge leeftijd bij de
schutterij betrokken. Als kind liep hij
voorop als bordjesdrager, daarna werd
hij tamboer bij de schutterij en vanaf
2011 is Paul sappeur bij de schutterij.
De dag ervoor, op zaterdag
25 augustus vond bij de schutterij ook
het dorps- en vereniging schieten en
het Grubbenvorster jeugdkampioenschap luchtbuks schieten plaats. Het
dorpsschieten werd gewonnen door
het team van Wapenmakerij Hendrix
en de kampioenen bij het jeugdschieten waren Loes Smeets bij de 8 tot 11
jarigen en Davy van Geffen bij de 12 tot
14 jarigen. Al met al kan de schutterij
terugkijken op een geslaagd feestweekend 2012.

Verpleeghuis Elzenhorst

Rommelmarkt voor bewoners

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
DÈ
WOONWINKEL
www.mariettemode.nl
t
!
i
t
e
i VAN
VENRAY
500 m²
winkelplezier • parkeren voor de deur
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Dé route naar
verrassende woon-ideeën

s

Venray-Oostrum
0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

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

Stichting Vrienden van verpleeghuis
Elzenhorst organiseert op zondag 2 september een rommelmarkt in Horst. De
markt wordt gehouden in de Merthal

en begint om 11.00 uur en duurt tot
14.00 uur. De entree is gratis. Op de
markt worden onder andere meubilair,
porselein, glaswerk, boeken, speel-

goed, cd’s en platen te koop aangeboden. De opbrengst van de markt komt
geheel ten goede van de bewoners van
verpleeghuis Elzenhorst.

Expositie bij BiblioNu over
Pokhara in Nepal
BiblioNu in Grubbenvorst organiseert van 3 tot en met 28 september een expositie over Nepal. De expositie
wordt verzorgd door Marleen Crommentuijn- van Baal en Frans Crommentuijn. Zij werken samen voor Nagajuna
Trust, een liefdadigheidsdoel in Pokhara, Nepal.
Tijdens de expositie bij BiblioNu
zijn er foto’s te zien van het project, een internaat waar kinderen
onderdak, kleding, voedsel, scholing
en liefde krijgen. Verder zijn er accessoires zoals een jurk uit Tibet, een
Boeddha, juwelen, een dwarsfluit,
stenen en sjaals te bezichtigen.
Nagajuna Trust onderhoudt een
internaat met 104 kinderen in de
leeftijd van vier tot en met zestien
jaar en bouwt op dit moment aan een

nieuw internaat. Hierbij is de stichting
afhankelijk van sponsorgelden. Marleen
en Frans willen graag het rijstveld
kopen dat voor het nieuwe internaat
ligt. “Dan kunnen de kinderen ook buiten spelen met speeltoestellen”, laten
ze weten. Verder hebben ze al geld
gekregen voor een zonnepaneel dat
de warmwatervoorziening regelt, maar
is er nog meer geld nodig voor een
tweede zonne-energie collector.
Na het bezoek aan het project zijn

Marleen en Frans ook nog op andere
plekken geweest, zoals het Chitwan
natuurreservaat, de stad Bhaktapur
en de omgeving van Kathmandu. Ook
daarvan zijn foto’s tijdens de expositie
te bezichtigen.
Voor meer informatie over het
project kijk op www.thenagajunatrust.
org, voor video’s op www.youtube.
com/nagajunatrust en voor nieuws
op www.facebook.com/groups/
thenagajunatrust
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Belevingstocht buitengebied Sevenum
Stichting KnopenLopen Sevenum organiseert op zondag 2 september
een zintuigprikkelende wandeling door het buitengebied van Sevenum.
De wandeltocht is twaalf kilometer lang en duurt ongeveer drie uur.
Tussen 12.00 en 14.00 uur kan iedereen zich verzamelen bij De Wingerd
in Sevenum.
Vanuit De Wingerd rijden er
bussen naar het buitengebied van
Sevenum. Tijdens de busrit vertelt een
gids van groengroep Sevenum over
de omgeving en kunnen er vragen
gesteld worden. Eenmaal in het
buitengebied wordt iedereen wegwijs
gemaakt en kan de wandeltocht
beginnen.
Tijdens de wandeltocht worden
er verschillende zintuigen gebruikt.
Zo kunnen deelnemers hun ogen
de kost geven en wordt er kennis
gemaakt met, zoals de organisatie
het zegt ‘vergeten groente’.
Alle activiteiten spelen zich af in het
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Schaakvereniging Horst zoekt jeugd

‘Schaken is niet suf’
Het nieuwe schaakseizoen van schaakvereniging Horst ’76 is donderdag 16 augustus weer begonnen. Samen
met leeftijdsgenootjes schaken en tegelijkertijd strategisch leren denken. Schaken is helemaal niet suf. Enkele
leden van de schaakvereniging in Horst vertellen waarom.

groene landschap. De zintuigelijke
wandeltocht past in de reeks van de
twee culinaire wandeltochten van
2010 en 2011, maar zijn heel anders
van opzet. Het gaat dit jaar niet om
het eten en drinken, maar om de
zintuigen. Bij terugkomst krijgen de
deelnemers de tijd om na te borrelen
en kan er gebruik worden gemaakt
van een barbecue.
Deelname bedraagt voor
volwassenen tien euro en voor
kinderen tot en met 12 jaar vijf euro.
Aanmelden kan tot en met vrijdag
31 augustus om 12.00 uur op
www.knopenlopen.nl

BiblioNu voor
laaggeletterden
BiblioNu Horst doet mee aan de week van de alfabetisering. Van
3 tot en met 9 september zetten medewerkers zich in om deze week tot
een succes te maken. Dit jaar is het thema ’Geef taal een stem.’
Er worden rondleidingen
verzorgd in het Taalpunt van BiblioNu
in Horst. Medewerkers van de
gemeente krijgen een rondleiding
en ontvangen handvatten om
laaggeletterden te herkennen en door
te verwijzen. Dit in samenwerking
met Synthese. Wethouder Birgit
op de Laak zal deze bijeenkomst
bijwonen. Het Taalpunt is speciaal
voor mensen die beter willen lezen
en schrijven, of de Nederlandse taal
willen leren. Bij het Taalpunt staan
eenvoudige romans, taalcursussen,
woordenboeken en boeken met
informatie over Nederland. Verder
zijn er kostenloos diverse websites
over taal te raadplegen, zoals
Netnieuws, een sprekende krant
die het leren lezen makkelijker
maakt, het Virtueel inburgeringsloket
vol praktische informatie voor

immigranten en oefenen.nl, een
portal met oefenprogramma’s voor
laaggeletterden en laagopgeleiden.

Slimme Nieuwslezer
Op 5 september verzorgen
medewerkers van de NLW in de
bibliotheek van Horst een rondleiding
met begeleiding en ondersteuning
voor cursisten en nieuwkomers.
De leden van BiblioNu kunnen daar
ook een inlogcode krijgen voor de
Slimme Nieuwslezer, een sprekende
digitale krant, met een unieke
zoekmachine die dagelijks actuele
berichten uit de media selecteert.
Meer informatie over het Taalpunt
en de te raadplegen sites is te vinden
op www.biblionu.nl
Aanmelden voor een rondleiding
kan door te mailen naar mpeeters@
biblionu.nl

Silas Luijpers (13) uit Horst is nu 1,5
jaar lid van de Horster schaakvereniging. Hij vindt het leuk dat hij steeds
beter wordt. “We leren hier net als op
school schaken door middel van een
soort werkboek. We moeten puzzels
oplossen, die ons beter leren nadenken
over de zetten die we maken”, vertelt
hij. “Soms moet je best lang nadenken
voordat je wat doet. Dat vind ik altijd
leuk.” Samen met een vriend van
de basisschool is hij begonnen met
schaken.

Het is leerzaam en
gewoon leuk
“We schaakten in onze vrije tijd en
in de klas als we mochten gaan spelen.
Het is een uitdaging om tegen jonge en
oude tegenstanders te mogen spelen.
Jongeren die op schaken willen gaan
moeten dat gewoon doen. Het is heel
leerzaam en gewoon leuk”, lacht Silas.

Dennis Jakobs (12) uit Horst gaat
nu aan zijn tweede jaar beginnen.
“Het spel is leuk. Als ik niet met mijn
vrienden kan schaken, schaak ik met
mijn moeder. Zij is de enige die het bij
ons thuis nog kan”, legt hij uit. “Het
leukste is wanneer je meer verschillende tegenstanders hebt. Dan heb
je tenminste variatie en hoef je niet
telkens tegen dezelfde persoon te
schaken.” Hij is met schaken begonnen toen hij op school een uitnodiging
kreeg om bij de schaakvereniging te
komen kijken. “Ik ben er toen eigenlijk
bij gekomen, omdat ik het leuk vond
om ook andere vrienden dan op school
te leren kennen.”

In het begin is het
wat moeilijk
Kevin de Zeeuw (10) uit Horst is
al wat langer bij de schaakvereniging.
“Bij mij op school zeggen veel kinderen

dat ze op schaken willen, maar tot
nu toe zijn ze nog niet gekomen”,
vertelt hij. Hij zou het leuk vinden als
er meer leeftijdsgenootjes bij komen.
“In het begin is het wat moeilijker,
maar na een tijdje leer je het wel.
Iedereen die wil, moet gewoon mee
komen. Dan leer ik ze schaken”,
lacht hij. “Ik heb een boekje met
opdrachten en instructies erin en als ik
het dan niet meer snap, dan roep ik de
meester wel.”
De schaakverenging is nog op zoek
naar meer jongeren die onder begeleiding van Edwin van den Homberg
en Ad Siebers op donderdagavonden
willen leren schaken. Iedereen die
wil komen kijken, kan op 30 augustus
en 6 september om 19.15 uur binnen
lopen bij De Letste Geulde in Horst.
De ontmoetingsavond is om 20.00 uur
weer afgelopen.
Voor meer informatie kijk op
www.svhorst.nl

Open dag Tennishal Maascourt
op zondag 2 september

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.

Na een succesvolle overname heeft Tennishal Maascourt
op zondag 2 september open dag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
De open dag vindt plaats te Vlakwater 11 in Venray.

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

Tennisschool Maascourt verzorgt al jaren tennistrainingen aan jong talent
in de regio Noord-Limburg en Oost-Brabant. Dit door tennisbanen en
tennishallen te huren in deze regio. Door de overname van de tennishal
heeft Tennisschool Maascourt nu een eigen accommodatie. Hier zullen
grotendeels de regiotrainingen van Maascourt gaan plaatsvinden. Daarnaast
is er ook nog de mogelijkheid voor particulieren om gebruik te maken
van de tennishal. De kantine is opgeknapt en de oude tennisbanen zijn
vervangen door een nieuwe Australian Open vloer. Deze vloer is beter voor
de gewrichten van de tennisspelers en voor de technische ontwikkeling van
de jonge tennistalenten.
U bent zondag 2 september van harte welkom om een kijkje te komen
nemen. Tevens is er ook de mogelijkheid om gratis van de tennisbanen
gebruik te maken. Let op: alleen schone tennisschoenen zonder zwarte zolen
zijn toegestaan!
Tennisschool Maascourt.

Tegen inlevering van deze coupon
ontvangt u een korting van:

50% KORTING
OP 1 UUR
BAANHUUR
Alleen geldig na reservering:

0478-585418
Aktie is geldig
van 03-09-2012 t/m 31-12-2012 .

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

25
jaar
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Ronde Tafel 160 trakteert
Jeu de Boules club Horst
Ronde Tafel 160 heeft op zondag 26 augustus om 11.00 uur een cheque van duizend euro uitgereikt aan de Jeu
de Boules club uit Horst.

De Paradijsracers
houden ﬁlmavond
ACC De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op vrijdag
7 september om 20.30 uur een filmavond in café-zaal ’t Paradijs
in Melderslo. Iedereen is welkom.
Op deze avond vertoont Thei
Willemsen, samen met het bestuur
van ACC De Paradijsracers films van
de crossen uit de jaren ’80. Ook
wordt er een beeld gecreëerd van
Thei Willemsen en zijn inzet voor

De Paradijsracers en de A.S.U.Z. Hij
is onder andere oprichter van De
Paradijsracers en 18 jaar voorzitter.
Wat hij verder voor verschillende
verenigingen heeft betekend zal op
deze avond duidelijk worden.

S.V.E.B. erelid
Wiel overleden
Erelid van S.V.E.B Wiel Schatorjé is op zaterdag 25 augustus plotseling
overleden. Op donderdag 16 augustus vierde hij nog zijn verjaardag. Hij is
91 jaar geworden.

Het bedrag van duizend euro
is bedoeld om de kosten voor een
nieuwe Bouledrome en de ontwikkeling van nieuwe banen te dekken. “Dit

gebaar kunnen we bijzonder waarderen en we zijn dan ook zeer dankbaar
voor dit mooie bedrag”, aldus een
lid van Jeu de Boules club uit Horst.

De club wil een nieuw onderkomen en
dat gaat naar eigen zeggen veel geld
kosten. “We kunnen zulke giften wel
vaker gebruiken.”

Wiel Schatorjé is in 1935 lid
geworden van Excelsior ‘18. Zoals de
Broekhuizenvorster voetbalvereniging
voor de fusie in 1990 nog heette. Als
voetballer verscheen Wiel niet echt in
de geschiedenisboeken, maar des te
meer als vrijwilliger en als bestuurder.
Op 22-jarige leeftijd werd hij in 1943
secretaris-penningmeester. Dit heeft
hij 31 jaar gedaan totdat hij in 1974
Jan Clevis opvolgde als voorzitter van
de vereniging die toen nog Excelsior
’18 heette. De functie van voorzitter

heeft hij bekleed tot aan de fusie van
Execlsior’18 en Brughusia in 1990. Wiel
was een van de grondleggers van de
fusie. Na de fusie is hij nog vijf jaren
algemeen bestuurslid gebleven. Bij
zijn afscheid als bestuurslid werd hij
benoemd tot erelid van S.V.E.B. Wiel
is altijd trouw bezoeker gebleven van
wedstrijden, ledenvergaderingen en de
clubavond op donderdag. “Dit waren
‘uitjes’ voor hem”, aldus S.V.E.B. “We
bedanken Wiel voor zijn enorme inzet
en betrokkenheid bij de vereniging.”
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15 VRAGEN aan Sem Friesen

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

Sem Friesen
14 jaar
Meerlo
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Een vriendinnetje van me kwam de
klas ingelopen en het viel me op dat
ze mooie roze plukken in haar haar had
zitten, dus dat zei ik ook tegen haar.
Maar ik had het verkeerd gezien, het
bleek bloed te zijn, want ze was tegen
een tafel aan gevallen.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Tijdens carnaval kregen wij op school
altijd een broodje knak, maar dat lustte

ik niet. Een paar dagen van tevoren
werd er gevraagd of iemand allergisch
was of geen knak mocht eten. Ik heb
toen gezegd dat ik allergisch was en
kreeg een broodje met jam.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Gedachten lezen. Op sommige momenten, als ik aan een vriendin iets vraag
bijvoorbeeld, dan wil ik weten of ze
ook eerlijk antwoordt.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een wit strand met knappe jongens en
paarden waarmee je een strandrit kunt
maken.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn vrienden. Zij betekenen heel

veel voor mij. Ze weten alles van me
en ik kan ze alles vertellen. We hebben
samen de grootste lol.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Afscheid van Marco Borsato, want
afscheid nemen bestaat ook niet, vind
ik. Als iemand echt belangrijk voor je is,
blijft diegene dicht bij je, in je hart.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Met de jongens stappen en praten over
meisjes. Ik wil wel eens weten wat er
nou echt in hun hoofd omgaat.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddl-plaatjes verzamelen. Vroeger
wilde ik er alles van hebben: klappers,
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schrijfblokken, blaadjes, pennen, tassen
en zelfs douchegel. Ik heb er ook echt
veel geld aan uitgegeven. Nu ligt het
allemaal in de papierbak...
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In de VS, het lijkt me daar geweldig.
Je mag er vanaf je 16e al autorijden
en het uitgaansleven lijkt me daar ook
superruig!
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Midden op straat naar iemand toe
lopen, vragen of ik diegene niet
ergens van ken en vervolgens een heel
gesprek beginnen. Zijn reactie was heel
leuk, hij begon vrolijk terug te praten,
maar uiteindelijk zei hij dat hij me toch
niet kende.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Hart van Horst natuurlijk, lekker pizza
bestellen!
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor vissen. Dan zou ik op
vakantie eindelijk eens een keer op
een banaanboot kunnen of de zee in
rennen zonder erover na te denken dat
er misschien wel een vis zwemt.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Uitslapen tot een uur of tien, dan een
dagje naar Scheveningen met vrienden,
daarna chique dineren en naar een
gezellig strandfeestje.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik vind een tatoeage niks, maar als ik
er een zou nemen zou ik een sterretje
voor een overleden familielid op mijn
pols laten tatoeëren.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat mijn beroep zal worden of ik een
lieve man heb en of ik een lieve poes
krijg.

Mies
Column
Working
time
De vakantie is voorbij.
Tijd om aan de slag te gaan.
Dit keer met een totaal ander
begin van het nieuwe
schooljaar dan dat ik normaal
in de maand september
gewend ben, it’s working time.
Ik verruil school een half jaartje
voor de harde businesswereld
en waag me aan een stage bij
een creative agency.
Afgelopen maandag stond de
eerste stagedag gepland in mijn
agenda. Poep-zenuwachtig, fris
gedoucht en ruim op tijd. Ja, het
is ongelooflijk, wat stages wel
niet met je doen. Een uur eerder
de wekker gezet om alles lekker,
nou tja wat heerlijk in alle
vroegte, rustig aan te kunnen
doen en zonder stress, dat was de
bedoeling, richting mijn
stageadres te kunnen vertrekken.
Ik had die dag nét even wat
langer nodig voor een zo ’naturel’
mogelijk make-upje en om een
gepaste kleding outfit uit te
zoeken, dat begrijp je natuurlijk
wel. Anyway, dat uurtje eerder
op staan hielp wel: vijf minuten
te vroeg. Yes, dat maak ik maar
zelden mee, dat ik zo ruim voor
aanvang aanwezig ben. Iets té
ruim, volgens Amsterdamse
begrippen, want ik was de eerste
en dat bleef voorlopig ook zo. Een
dik kwartier later kwam nummer
twee en god zij dank met sleutel.
“Tja, maandagmorgen hè, dan is
nooit iemand op tijd. Ik was
gisteravond nog uit geweest en
ben nog erg brak, vandaar.”
Oja, oké, I get it. In het volgende
uur druppelde iedereen één voor
één ’n keer binnen en aan het
eind van de dag kreeg ik het
advies om voortaan even via
telefoon te checken of ik niet
weer de eerste ben en moet
wachten op collega’s met een
sleutel. Dat kon namelijk zomaar
weer eens gebeuren.
De harde businesswereld, ja
hoor. Ik ben er nog niet zo
bekend mee maar die bevalt me
in ieder geval al wel: ’s ochtends
lekker rustig aan, héél rustig aan,
zonder enige vorm van stress en
aan het eind van de dag wat
langer door. Lekker hoor, zo’n
stage.
Mies
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José Jansen
Tienrayseweg 12 • 5864 CJ Meerlo
Tel: 0478 69 28 03 • www.kookkelder-meerlo.nl

In de KOOKKELDER worden de volgende kookcursussen gegeven,
In de KOOKKELDER
worden de volgende
voor
’t seizoen: september
2012kookcursussen
t/m april 2013
gegeven, voor ’t seizoen: september 2012 t/m april 2013

• KOKEN VOOR 60+: BEGINNERS: 12 lessen
* KOKEN VOOR 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start:
maandag 24 sept. van 10.30-12.30 uur.
Start: maandag 24 sept. van 10.30-12.30 uur.
voor
60+: 60+:
GEVORDERDEN:
12 lessen
•* KOKEN
KOKEN
voor
GEVORDERDEN:
12 lessen
Start: maandag 17 sept. van 13.00-15.00 uur.
Start:
maandag
17
sept.
van
13.00-15.00
uur.
* BEGINNERS: 12 lessen Start: di.18 sept.: 18.00 uur en 20.15 uur.
•* VIS:
BEGINNERS:
di.18
sept.: 18.00 uur en 20.15 uur.
3 lessen Start: wo. 12
3 okt.lessen
18.00 uur enStart:
do. 28 mrt.
20.15 uur.
lessen Start Start:
wo. 6 feb.wo.
20.15 3
uur.okt. 18.00 uur en do. 28 mrt. 20.15 uur.
•* TAPAS:
VIS: 33lessen
BUFFET: 2 lessen di. 29 + wo. 30 jan. 18.00 uur.
•* KOUD
TAPAS:
3 lessen Start wo. 6 feb. 20.15 uur.
* GROENTE: 3 lessen wo. 13 mrt. 20.15 uur.
•* SOEP+TOETJE:
KOUD BUFFET:
2 lessen di. 29 + wo. 30 jan. 18.00 uur.
3 lessen Start: do. 21 mrt. 20.15 uur.
•* KERSTCURSUS:
GROENTE: 32 lessen
lessen
Start: wo.
wo. 12 13
+ do.mrt.
13 dec.20.15
20.15 uur.uur.
• SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: do. 21 mrt. 20.15 uur.
op woensdag/vrijdag/zaterdag.
•* KINDERFEESTJES
KERSTCURSUS: 2 lessen
Start: wo. 12 + do. 13 dec. 20.15 uur.

*PARTYKOKEN: op woensdag/vrijdag/zaterdag.
KINDERFEESTJES
Personeel/vrijgezellen/familie/vrienden
Personeel/vrijgezellen/familie/vriendenfeestjes
PARTYKOKEN
feestjes voor groepen van 8-24
voor personen,
groepen van 8-24 personen,
gezellig samen kokkerellengezellig
èn eten.
samen

kokkerellen èn eten.

Informatie en opgave : 0478-692803 / jose@kookkelder-meerlo.nl

Informatie en opgave : 0478 69 28 03 / jose@kookkelder-meerlo.nl
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Hoofdstraat 37a ▪ Meerlo ▪ T: 0478 - 63 06 88
ma. gesloten ▪ di. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur - 13.30 - 18.00 uur ▪ za. 9.30 - 16.00 uur.

De mooiste Boeddha’s
Rechtstreekse containerimport uit het godeneiland Bali

• Nu alleen op de 5 zaterdagen van september verkoop
aan particulieren tegen groothandelsprijzen;
• Ruim 1000 Boeddha’s en shaolin beelden van 15 cm
tot 2 meter en van 500 gram tot 1000 kilo;
• Bali Boeddha de mooiste en goedkoopste van Nederland.

Birdman Village gaat
toch door
De co-creators van het Birdman Festival zijn in overleg met de organisatie gaan zoeken naar een alternatief en
hebben deze gevonden. Op 6 oktober zullen de co-creators onder de noemer ‘Birdman Village’ een groot deel van
hun oorspronkelijke programma en initiatieven alsnog ten uitvoer brengen in de Kasteelboerderij in Horst.
Dat maakte organisatiebureau L!nQ
Events dinsdagmiddag 28 augustus
bekend. “In samenwerking met een
aantal sozen uit de regio, Frank Cuijpers
van de Kasteelboerderij en de initiatiefnemers van de diverse onderdelen, die
Birdman Festival oorspronkelijk rijk was,
zijn we tot deze invulling gekomen.
Het festival mag dan geen doorgang

vinden vanwege tegenvallende kaartverkoop, maar de tijd en energie die
de co-creators in de realisatie van hun
ideeën hebben gestoken, mogen we
niet uitvlakken. Naast het programma
bij De Lange Horst hebben we nu dus
ook een alternatief programma in de
Kasteelboerderij weten te realiseren”,
aldus Paul van Rengs van L!nQ Events.

Birdman Village is een mix van
alternatieve elektronisch georiënteerde
muziek, kunst en vermaak, waaronder
het Tienrayse initiatief Tanzbar, Kerk der
kabaal en Niks draait door University.
Het programma is aangevuld met een
diversiteit aan dorpsactiviteiten, zoals
ruilwinkel ‘Sinkel van Winkel’ en Tosti
Inferno.

Gedeelte Birdman Festival
bij De Lange Horst
Een deel van de houseprogrammering van het eerder afgelaste Birdman Festival gaat op zaterdag 1 september
doorgang vinden bij café De Lange in Horst. Het Festival werd eerder deze week door tegenvallende kaartverkoop
afgelast door organisator L!nQ Events. Spoedberaad tussen betrokken partijen heeft snel genoeg deze samenwerking tot stand kunnen brengen.
De houseprogrammering vindt
deels plaats in de zaal van De Lange
Horst waar ongeveer 800 bezoekers in
kunnen. Daarnaast biedt het cafégedeelte plaats aan de artiesten van het
L!nQ 2 the 90’s concept, waaronder een
dj-set van Dune en Criticall Mass.
Paul van Rengs, eigenaar van
L!nQ Events en organisator van het
Birdman Festival is opgelucht. ”Ik ben
erg blij met het aanbod van De Lange
Horst om samen om rond de tafel te
gaan zitten. Door deze samenwerking

kunnen we een deel van onze vaste
schare bezoekers toch ontvangen.” Erik
Janssen, eigenaar van De Lange Horst:
“’Op het moment dat je verneemt dat
het festival is afgelast, ga je naar de
mogelijkheden kijken voor win-winsituaties. Enerzijds kun je een collegaondernemer uit Horst aan de Maas een
helpende hand bieden en anderzijds is
dit natuurlijk een prachtig evenement
voor ons.” Onder de noemer ‘Birdman
Reloaded’, zullen de volgende artiesten
acte de préséance geven in de zaal van

De Lange Horst: Kid de Luca, Dani L.
Mebius, Marc Benjamin, Sam O’Neall,
Lucien Foort, Ralvero en Bassjackers.
Deze avond wordt gehost door Mc
Marboo.
Voor dit evenement gaat de zaal
open om 22.00 uur en de avond duurt
tot 5.00 uur. Er zijn geen kaarten in
de voorverkoop verkrijgbaar. Eerder
gekochte kaarten voor het Birdman
Festival zijn niet geldig, deze worden
terugbetaald. Voor meer informatie,
kijk op www.birdmanfestival.nl

Film Michiel ten Horn
beleeft wereldpremière
De film De Ontmaagding van Eva van End van Horstenaar Michiel ten Horn (29) beleeft onder de titel The
Deflowering of Eva van End haar wereldpremière tijdens het prestigieuze Toronto International Film Festival (TIFF) in
Canada. Het is de eerste grote speelfilm van Ten Horn

Bezoekadres tijdens de zaterdagopenstellingen;
Boomsweg 12 te Melderslo

Alleen geopend de zaterdagen van september
van 10.00 tot 16.00 uur
Telefonisch bereikbaar via Wim van Hoof 06-21806547
of Geert van Hoof 06-51183328

Crist Coppens
3 malse
kogelbiefstukken € 6.95
SPECIAL

twee kazensteak 100 gram € 1.70

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Michiel ten Horn met Aart Staartjes
De tragikomische film Ontmaagding
van Eva van End is in samenwerking met
de AVRO tot stand gekomen en gaat
over de familie van End, die een Duitse
uitwisselingsstudent in huis krijgt. Door
deze in alle opzichten perfecte jongedame kunnen de familieleden zich niet
voorstellen hoe ze met hun imperfecte
zelf hebben kunnen leven. De in Horst
geboren en getogen Ten Horn doorliep
ging na de Doolgaardschool naar het

Dendron College, waar hij zijn Havodiploma haalde. Gedurende zijn middelbare schooltijd volgde hij twee jaar een
opleiding aan de cartoonacademie. Na
de middelbare school studeerde hij aan
de Hogeschool der Kunsten in Utrecht,
waar hij zich aanvankelijk bezighield
met animatiefilms, maar met de eigen
korte speelfilm Basta afstudeerde. Als
freelancer maakte hij de korte film Arie
met een hoofdrol voor Aart Staartjes, die

meneer Manders, de opa van Ten Horn
speelde. Michiel ten Horn verhuisde
naar Amsterdam, waar hij In 2009 de
korte tv-film Alex in Amsterdam regisseerde. Daarin is onder anderen voor
Jakhals Frank Evenblij een bijrol weggelegd. De film De Ontmaagding Eva van
End wordt vanaf zondag 9 september
vertoond op het TIFF, dat na ‘Cannes’
als tweede grote filmfestival van de
wereld geldt.
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Draaiorgels, bierbrouwen en
oude ambachten
Draaiorgelclub Noord-Limburg is het weekend van 1 en 2 september actief in Museum De Locht in Melderslo. Zij
maken met verschillende kleine draaiorgels muziek, maar ook geven zij uitleg over de bouw van deze orgeltjes.
Zondag organiseert het Dionysosgilde haar jaarlijkse bierbrouwdag met
demonstraties, uitleg en een proeverij.
Op de binnenplaats van het museum

worden ook nog andere ambachten
gedemonstreerd zoals klompen maken,
manden vlechten en houtsnijden.
Streekmuseum De Locht is dagelijks

geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Groepen kunnen op afspraak ook op
andere tijden terecht. Voor meer informatie, kijk op www.museumdelocht.nl

Partners van Erato

Thijs Lenssen van
InnoVista
Stichting Erato verzorgt individuele- en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van 10
stelt HALLO ze aan u voor.

Wargaming Chennai-India
Hobbyvereniging De Alde Garde, van penningmeester Peter Lenders van SOS Meerlo- Wanssum en Jan Bruinen,
exposeert op zondag 2 september tijdens het Wereldfestival in Meerlo haar historische slagveld om Madras, het
huidige Chennai. De twee mannen hebben een bijzondere hobby, namelijk wargaming.

Met wargaming breng je met
miniatuur-figuren allerlei historische
slagvelden in beeld op grote tafels.
Het bijzondere is dat de twee
hobbyisten enige tijd geleden
de slag om Madras, het huidige
Chennai, in 1760 hebben gebouwd.
Madras was in het midden van de

SEIZOENS
OPENING

achttiende eeuw vaak het centrum
van de vijandelijkheden tussen de
Engelsen en Fransen met als inzet de
heerschappij in deze regio. In Chennai
is eveneens het project van Papa
Steven, waarvoor SOS MeerloWanssum zich inzet.
Naast wargaming zijn er nog

andere dingen te beleven op
het Wereldfestival. Zo is er een
tweedehands boekenmarkt en een
optreden van de zestien internationale
streetdancers van de Floriade.
Het Wereldfestival vindt plaats in
’t Brugeind in Meerlo en duurt van
11.00 tot 18.00 uur.

Thijs Lenssen van InnoVista:
”InnoVista ondersteunt Erato om uiting
te geven aan onze maatschappelijke
betrokkenheid. Erato verzacht,
door middel van haar muzikale
ondersteuning, op een bijzondere
manier het lijden van, soms terminale,

Heeft u last van spanning,
stress of nek-/rugklachten?

rebalancing
Geeft u vertrouwen, rust en ontspanning

NIEUWE CURSUS
innerlijke
groei en leren
masseren

Shawool pcvaandeeenajaus
bij aank de voorraad strekt)
(zolang

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

patiënten. Ik vind dat een rijk
initiatief. Ik maak zelf muziek, luister
er graag naar en weet wat het kan
doen. Muziek verruimt de geest
en Erato weet muziek als medicijn
te gebruiken. Een schitterende
combinatie.”

T 06 44 49 89 35 • E info@rebalancing-limburg.nl
I www.rebalancing-limburg.nl

®
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Bier knuffelen

Egbert Derix

Het festival Knuffelbeer vierde afgelopen zaterdag haar tweede editie. Met succes, want het feestje was
uitverkocht. Het festival aan de Hoebertweg in America beschikte dit jaar over twee podia. Op het hoofdpodium
openden The Anaesthetics, een lokale band met eigen nummers, waar door het publiek geboeid naar werd
geluisterd. Coverband Morphine Minds gaf daarna hun allereerste optreden ooit. The Naked Sweat Drips bracht
psychedelische rock uit Boxmeer.

Op het ‘Jam-de-la-crème-ultraGreen-podium’ speelde singersongwriter en tevens Nederlands
kampioen hardlopen Tijs Groen. Ook
onze ‘eigen’ Christopher Green uit

Broekhuizenvorst speelde een aantal
nummers van zijn debuutalbum
Carnival of Rust.
Ska-artiest Mark Foggo sloot het
festival af met zijn energieke optre-

den. “Geweldig, wat een plezier en
energie.” aldus de organisatie. Zij was
dan ook erg tevreden met het verloop
van het festival: “Op naar de volgende
editie.”

Painting in Minor Lila
“Iedere dag worden over de hele wereld cd’s uitgebracht en de
meeste wacht al snel hetzelfde lot: de vergetelheid”, vertelt muziekliefhebber en eigenaar van Cambrinus Jan Duijf. “De cd die deze week is
uitgebracht is dat lot zeer waarschijnlijk niet beschoren. Daarvoor is de
kwaliteit en de omstandigheid, waaronder ze het licht heeft gezien te
bijzonder.” Duijf vertelt over de nieuwe cd Paintings in Minor Lila van
pianist Egbert Derix.
“Egbert Derix heeft al veel albums
op zijn naam staan, onder meer met
zijn Searing Quartet, Ton Engels, Iain
Matthews en met Leo Janssen van
het Metropole Orkest”, vervolgt Duijf.
“Maar nog niet eerder bracht hij een
album uit waarbij compositie, arrangement, uitvoering en artwork geheel
van eigen hand zijn. Zelfs op het voorblad van de cd siert een schilderij van
zijn hand. Egbert heeft zich niet ingehouden en pakt uit met maar liefst
achttien nummers, die blijk geven van
zijn veelzijdigheid. Hij waagt zich aan
het componeren voor een strijkerensemble, soleert als pianist en laat de
synthesizer spreken. Jazz, verstilde
pianostukken die herinneren aan Satie
en sferische lounge.” Opmerkelijke en
bekende namen leverden een bijdrage
aan de cd. “Naast Supertramp saxofonist John Helliwell en Iain Matthews
is de inbreng van twee leden van
de wereldberoemde band Marillion
opmerkelijk te noemen. De spraakmakende ex-zanger van de band, Fish,

komt voor het eerst samen met de
huidige Marillionzanger Steve Hogarth
op één album uit. Het was hun bewondering voor Egbert’s benadering, die
hen deed besluiten om dat nu wel te
doen.” Paintings in Minor Lila is volgens Jan Duijf een Egbert Derix-album
geworden en geen cover album of
een album, dat slechts toegankelijk is
voor de Marillion-fan. “Egbert creëert
zeer knap en dat resulteert in gevoelig
gecomponeerde nieuwe muziek,
gebaseerd op zijn grote bewondering
voor Marillion.” Meer nog dan voor
zijn album ’In the Now’ met Iain
Matthews, dat verscheen op het Verve
/ Universal, was er belangstelling
van platenmaatschappijen voor het
nieuwe album. “Na avonturen met EMI
besloot Marillion om alles zelf maar te
doen. Egbert heeft besloten hetzelfde
te doen en bedankte voor deals met
Sony en Universal. In deze tijden zeer
opmerkelijk en een teken van geloof
in eigen kunnen” zegt Jan Duijf tot
besluit.

Vloeimans en Derix
bij Cambrinus
Cambrinus organiseert op zondag 9 september een concert van Eric
Vloeimans, een van Europa’s beste trompettisten, staat samen met pianist
Egbert Derix op het podium in Horst. Het concert begint om 15.00 uur.
Eric Vloeimans gooit alle clichés
van de jazzmuzikant overboord. Ooit
begonnen met jazz en geïmproviseerde
muziek, voelt een van Europa’s beste
trompettisten zich inmiddels in veel
verschillende stijlen thuis, waaronder
pop en klassiek. Vloeimans geniet van
zijn internationale bekendheid met
zijn bijzondere eigen klank. Pianist
Egbert Derix weet steeds weer van
hoge kwaliteit te getuigen en stond

voorheen op het Cambrinuspodium met
Fay Lovsky, saxofonist Leo Janssen van
het Metropole-orkest, Iain Matthews en
Supertramp-saxofonist John Helliwell.
Deze week verschijnt een eerste
solo-cd, waaraan ook de zanger van
Marillion Steve Hogarth en Fish, de exzanger van die band, hun medewerking
verlenen.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Filmfestival op
wereldfestival Meerlo
SOS Meerlo-Wanssum vertoont tijdens het wereldfestival in Meerlo op zondag 2 september documentaires over
het werk van de stichting. De films draaien van 11.00 tot 18.00 uur.

ZO

Nieuw seizoen met dubbelconcert

JENEE HALSTEAD &
OH! SUSANNA

02

SEP
16.00 uur

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
Hobby-Gilde Horst e.o.
Vanaf september kunt u bij Hobby-Gilde
Horst de volgende cursussen volgen:

In een grote gesloten vrachtauto
is een bioscoop gebouwd. Binnen in
de vrachtauto worden doorlopend
films vertoond van filmmaker Marijn
Poels uit Swolgen en Ruud Lenssen
uit Horst. De hoofdfilm is de film die

gaat over het SOS schoolbusproject
in India en heet ‘Building dreams
in darkness’. Een andere bijzondere
documentaire is de film van asielzoeker Katheem en een inwoner Chris
uit Tienray waarmee filmmaker Ruud

Lensen veel succes heeft geboekt op
festivals. De cinemacarrousel bestaat
verder uit korte filmpjes en trailers.
Een trailer die zeker niet ontbreekt, is
de trailer van de nieuwste serie van
Limburg helpt.

Kunstwerk martelarenkapel
broekhuizenvorst bijna voltooid
Het project rondom het kunstwerk van pater Jan Haen bij de martelarenkapel in Broekhuizenvorst wordt op
vrijdag 31 augustus afgesloten. Om 10.00 uur wordt er een eucharistieviering gehouden in de kerk van
Broekhuizenvorst.

• genealogie (nieuw)
• verbeter uw Nederlands
(nieuw)
• sieraden maken
(nieuw)
• bewegingsexpressie
op muziek (nieuw)
• computeren
- basiscursus
- voor gevorderden
- Power Point
- Excel
- het gebruik van iPad
en Apple computers
• fotopresentatie

•
•
•
•
•
•
•
•

fotografie
bloemschikken
beeldhouwen
kaarten maken
powertex
schilderen
portrettekenen
talen
- Spaans
- Engels
- Frans
• badminton
• bridge
- voor beginners
- wedstrijdbridge

Voor meer informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl

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

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

L

kies voor kwaliteit!

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

De wijnwebwinkel
van Wijnhuis Blerick
Gratis en snel thuisbezorgd in Horst aan de Maas
Op de dag van de afsluiting is
kunstenaar Jan Haen 43 jaar priester
en wil hij in de eucharistieviering het
kunstwerk symbolisch overdragen aan
de voorzitter van de Schraven stichting
Harry Schraven.
‘Het is hier alle dagen feest’, zo
typeert pater-kunstenaar Jan Haen
zijn verblijf van bijna zes weken in
Broekhuizenvorst bij zijn werk aan het
kunstwerk voor de martelarenkapel
van bisschop Frans Schraven. Met lichte

spijt ziet hij de voltooiing van zijn
kunstwerk naderen. “Het is zo leuk om
steeds nieuwe mensen te ontmoeten,
hen rond te leiden, met hen samen te
werken en hun enthousiasme te zien
groeien.”
Deze week hebben kinderen van de
basisschool van Broekhuizenvorst het
karwei af mogen maken. In groepjes
van vijf onder begeleiding van ouders
kleuren zij de levensstroom, die als een
rivier alle panelen met elkaar verbindt,

in. Ook wordt hen in een speciale
les uitgelegd wie Frans Schraven nu
eigenlijk was. “Zeker 100 personen
hebben uiteindelijk aan dit kunstwerk
mee geholpen” vertelt pater Haen.
‘Niet alleen uit het dorp zelf, maar uit
heel het land. Ze laten zich overhalen
om hun sporen achter te laten op de
panelen. Wat onwennig en onzeker
wagen zij zich aan dit avontuur, want
iedereen kan schilderen’, is het motto
van de kunstenaar.

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

echtscheiding
alimentatie
omgangsregeling
arbeidsrecht
letselschade
overeenkomstenrecht
www.julicher-meijer.nl
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Horst

Melderslo

za 1 september 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 1 september
Organisatie: Draaiorgelclub
Noord-Limburg
Locatie: Museum De Locht

Cursusmarkt

Rommelmarkt Elzenhorst

za 1 september 22.00 uur
Locatie: Station America

zo 2 september
Org: Vrienden van Elzenhorst
Locatie: Mèrthal

Openstelling museum

Processie naar Klein Lourdes

wo 5 september
13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

zo 2 september 10.00 uur
Locatie: vertrek Lambertusplein

Broekhuizenvorst

do 6 september 20.30 uur
Locatie: café/zaal ’t Dörp

Grubbenvorst
Pompoenfeest

za 1 september 10.00-13.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

Hegelsom

Jubileumreceptie 50 jaar
za 1 september 20.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Jeugdhuis

Kick Off
zo 2 september 11.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Zaal Debije

Gilde bierbrouwdag
zo 2 september
Locatie: Museum De Locht

zo 2 september 14.00-16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske

Dubbelconcert Jenee
Halstead en Oh! Susanna
zo 2 september 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 2 september 12.00 uur
Org: KnopenLopen Sevenum
Locatie: de Wingerd

Tuinfeest
zo 2 september
Organisatie: Stichting Vrienden
van Sevenheym
Locatie: Sevenheym

Birdman reloaded
za 1 september 22.00 uur
Locatie: De Lange

Lottum

Openbare
dorpsraadvergadering
wo 5 september 19.30 uur
Locatie: De Smetenhof

Meerlo

Dorpsraadvergadering
wo 5 september 19.30 uur
Locatie: de Wingerd

Swolgen
Visochtend

zo 2 september
Org: Kindervakantiewerk
Locatie: Visvijver de Knipmuts

Wereldfestival
zo 2 september
Org: SOS Meerlo-Wanssum
Locatie: manege Megelsprong

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl)

Historisch Lottum
in Beeld deel 3 voor € 27.50

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Werkgroep Historisch Lottum in beeld presenteert op zondagmorgen
2 september een diashow van oud Lottum bij de Houthuizer Molen in
Lottum. Om 11.00 uur wordt de show voor het eerst gedraaid. Tot 14.00 uur
wordt de show herhaald. De entree is vrij.

Sevenum

Zondag laatste kans om in te schrijven op:

Banden - Accu’s - Carwash

Voor derde keer
in beeld

Oasen der zinnen
Openstelling Zoemhukske

Openbare
dorpsraadvergadering

Draaiorgelspeeldag

Historisch Lottum

Tijdens dia show in de
Houthuizer Molen.

Mis het niet!
Stichting Houthuizer Molen
Foto Koninginnedag 1930 . Op foto, An Hendriks
(schampieter) met een nieuwe fiets en Thei Turlings met houten fiets uit 1880.

De diashow bestaat uit verschillende afbeeldingen waarvan de meeste
uit de glasnegatieven van Coëpmans
Sjang en Pastoor Zegers afkomstig zijn.
Ook oude ansichtkaarten uit Lottum
kunnen bewonderd worden. Dit is
allemaal mogelijk geworden doordat
families het een en ander bewaard
hadden.
“Alle getoonde foto’s zijn honderd
jaar of ouder. Je kunt zien hoe Lottum
de laatste eeuw veranderd is”, aldus
de werkgroep. De dia’s spelen zich niet
automatisch af, waardoor iedereen
genoeg tijd krijgt om vragen te stellen.
De beelden van Lottum in beeld deel
3 worden alleen op deze zondagmor-

gen vertoond en gaan niet in de losse
verkoop.
Deze werkgroep ‘Historisch
Lottum in beeld’ bestaat uit zes
personen en heeft al deze negatieven
gedigitaliseerd en bijgewerkt. “De
afbeeldingen hadden in het begin nog
veel geheimen. We wisten niet wat er
nu precies allemaal op de afbeeldingen
stond, omdat de aantekeningen, die bij
de negatieven zijn geleverd, vrij weinig
verduidelijking opleverde.”
De werkgroep is blij dat ze nu
eindelijk alles kunnen laten zien aan
alle inwoners en oud inwoners van
Lottum. “Het beeld blijft nu altijd
bewaard.”
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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
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum

Kerkdiensten
Broekhuizen
zondag

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

zondag

zondag

Lottum

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

woensdag

woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

zondag

Heilige mis
10.30
Processie Tienray
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
Rozenkrans

17.30

Meterik
zaterdag

Heilige mis

19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum

Venray

vrijdag

Spoedgevallendienst
31 augustus t/m 06 september
Tandarts Veldman
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

09.45

Kronenberg

(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

Tandarts

Heilige mis

Horst (Lambertus)

Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

(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

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Wij werken voor jóu!
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.

Productiemedewerkers
Voor diverse bedrijven zoeken wij gemotiveerde kandidaten, o.a. als:
Montagemedewerker | Loodsmedewerker | Magazijnmedewerker | Medewerker bouwplaats | Heftruckchauffeur | Algemene productiemedewerker
Je bent in het bezit van rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer. De werktijden
zijn flexibel en soms in ploegendienst. Houd je van aanpakken, dan hebben wij
mogelijkheden voor jou.

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

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Cijfer
Meester
Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
t 06 -15379092
e a.koster@cijfermeester.nl

solide
proFessioneel
persoonlijk

Meer dan alleen cijfers

Partner in Uw ondernemerschap!

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

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

Griendtsveen

maandag
dinsdag

Venlo

09.45

Grubbenvorst

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

Huisartsenpost

Heilige mis

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
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Première Out of Europe van Bernard van Beurden

St. Caecilia pakt uit tijdens Klassiek op Locatie

Door de ramen van de Bondszaal in America komen op deze zomerse vrijdagavond bijzondere klanken naar
buiten. Anders dan de normale fanfaremuziek. De fanfare St. Caecilia repeteert werken van Bernard van Beurden,
waaronder Out of Europe dat op zondag 2 september in Lottum de wereldpremière beleeft.
Terwijl de overige leden van
fanfare St. Caecilia de Bondszaal in
America binnen druppelen, staat bij de

slagwerkers en dirigent Frank Steeghs,
die deze avond eerder gestart zijn met
repeteren, al het spreekwoordelijke

zweet op de rug. Het stuk From Turkey,
een van de werken van de in Frankrijk
wonende componist Bernard van

Beurden is niet bepaald dagelijkse
kost voor de fanfare. Het moderne stuk
kent bijzondere ritmes en onverwachte
tempowisselingen. De spanning in de
zaal is hoog, maar het enthousiasme en
de wil om deze uitdaging tot een goed
einde te brengen is van de gezichten
van de orkestleden af te lezen.
Frank Steeghs last een korte pauze in
om de het inmiddels volledig aanwezige
orkest de plaats in te laten nemen en
de instrumenten warm te draaien. Als
vervolgens de eerste gast van de avond,
Marieke Steenhoek, is gearriveerd,
kan het eerste van de vijf gedichten
die Beurden op muziek heeft gezet,
worden gerepeteerd. Dan arriveert
de meester zelf. De 78-jarige Van
Beurden maakt in gezelschap van
Nard Reijnders een bescheiden entree,
om vervolgens aandachtig naar het
repeterende fanfareorkest te luisteren.
Terwijl het ene orkestlid erop gefocust
is de juiste klank uit de sax te krijgen,
is bij de ander op de lippen het tellen
te lezen. Want het stuk vraagt uiterste
concentratie van iedereen en iedere
noot telt.

Wereldpremière
tijdens slotconcert
Out of Europe voor koperkwintet
en sopraan beleeft de wereldpremière

tijdens het slotconcert van zomerfestival Klassiek op Locatie. Uitgangspunt bij
deze concertreeks is volgens artistiek
leider Nard Reijnders het combineren van regionale klankkleuren in
internationaal en eigentijds perspectief.
Op de locatie Kasteel Kaldenbroek in
Lottum worden onder meer de vijf
liederen From Turkey door sopraan
Marieke Steenhoek ten gehore
gebracht en wordt, naast Out of Europe,
het Concerto Medievale door fanfare
St. Caeclia in samenwerking met het
Amsterdam Brass Quintet uitgevoerd.
Het concert wordt afgesloten met
enkele bravourestukken, waarbij de
Amsterdamse blazers hun virtuositeit
tonen. De werken kunnen rekenen op
de degelijke basis van de fanfare uit
America.

Even uitblazen
Aan het eind van de repetitie zijn
de leden van St. Caecilia uitgeteld
en kunnen ze even uitblazen. Wie de
muzikale verrichtingen van St. Caecilia,
Marieke Steenhoek en het Amsterdam
Brass Quintet wil beluisteren en
bekijken kan hiervoor op zondag
2 september terecht bij Kasteel
Kaldenbroek in Lottum.
Aanvang van het concert is
16.00 uur, de toegangsprijs bedraagt
16 euro.
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