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A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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Hegelsom,
80 smaakvolle jaren
Na het 75-jarig jubileumfeest van Parochie Hegelsom
vijf jaar geleden, is het weer tijd voor een feestje.
Op zondag 25 augustus wordt ‘Hegelsom, 80 smaakvolle
jaren’ georganiseerd. Deze dag staat in het teken van
het thema smaak in allerlei vormen en maten.
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Veel vrijwilligers
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Meloenen

Het succes van het 75-jarig
jubileumfeest heeft ervoor gezorgd dat
dit jaar ook bij het 80-jarig bestaan van
Hegelsom wordt stilgestaan. “We
wilden het eerst helemaal niet vieren”,
vertelt Marlies Scheres. Zij zit namens
werkgroep Tuutetrek in de organisatie
van Hegelsom, 80 smaakvolle jaren.
“We wilden niet weer zo iets groots
organiseren als het 75-jarig jubileum.
Maar op een bepaald moment kregen
we zoveel ideeën en leuke reacties van
mensen dat we toch besloten om het te
vieren. Het is geweldig om te zien dat
iedereen mee doet. En nu regio Venlo
de Regio van de Smaak is, hebben we
dat als uitgangspunt gekozen.”
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Coca Cola

alle soorten, 1 liter fles

Het evenement ontstaat niet
zomaar. Daar zijn een hoop vrijwilligers voor nodig, maar dat was voor
de organisatie niet moeilijk. “Het is niet
moeilijk om vrijwilligers te enthousiasmeren. Wij, als organisatie, gaan
voorop en de rest volgt. Het heeft geen
zin om aan de kant te blijven staan,
want dan gebeurt er niets. Als er maar
iemand de kar trekt, dan komt de rest
vanzelf”, zegt Hay Arts, voorzitter van
de Hegelsomse dorpsraad en van het

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

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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organisatiecomité. De Hegelsomse
dorpsraad en werkgroep Tuutetrek
zijn de kartrekkers van het evenement. Verder doen nog allerlei andere
instanties, verenigingen en stichtingen
mee, zoals basisschool Onder de Linde,
het Citaverde college, het kerkbestuur
en de Heemkundeclub Hegelsom.
“Iedere groep of organisatie stuurt zijn
eigen activiteiten aan. Het lijken veel
kleine losse stukjes, maar uiteindelijk
is het één groot geheel. Dat maakt
het een stuk gemakkelijker voor ons,
want zo doet iedereen zijn ding”, zegt
Arts. Volgens het organisatiecomité is
de samenwerking met PTC+ erg fijn.
“PTC+ heeft veel bijgedragen bij het tot
stand komen van het evenement. Daar
zijn we erg dankbaar voor. De samenwerking is fantastisch.”

Dorpsbrunch
De dag is vóór en door
Hegelsommers georganiseerd. Zo
vertelt Graad Tillemans die namens
het kerkbestuur en Heemkundeclub
Hegelsom meewerkt aan het evenement: “Er is voor iedereen wat wils.
Er wordt onder meer een dorpsbrunch
georganiseerd met streekproducten, er is een boerenmarkt en een

heemkundetentoonstelling en in
de kerk zijn allerlei dingen te bekijken. Dit zijn enkele activiteiten die
te doen zijn op deze speciale dag.”
Linda Gommans, secretaris van de
dorpsraad en van het organisatiecomité, vult aan: “Ook zijn er veel
muzikale optredens, want dat heeft
natuurlijk ook met smaak te maken.
Onder andere de fanfare St. Hubertus
en Angelique Hesen treden op.”

Hegelsom krijgt
gezicht
Op de feestzondag wordt ook
het nieuwe project van werkgroep
Tuutetrek gepresenteerd: Geef
jij Hegelsom een nieuw gezicht?
De tijdelijke werkgroep Hegga
Metamorfosa van Tuutetrek is aan de
slag gegaan met wat de Hegelsommers
willen. In totaal zijn achttien willekeurige groepen of personen geïnterviewd. Van deze groepen en mensen
zijn foto’s gemaakt op hun favoriete
plekken. Deze portretten worden
tijdens het evenement onthuld en
worden in het dorp tentoongesteld.
“Zo krijgt Hegelsom letterlijk een
gezicht”, zegt Scheres lachend.
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Herontwikkeling door Dichterbij

Plannen voor Mikado-terrein Horst
Zorginstelling Dichterbij gaat op zoek naar locaties waar haar cliënten
zelfstandiger kunnen gaan wonen. Dat betekent dat een aantal gebouwen
op het Mikado-terrein in Horst een andere bestemming gaat krijgen.
Volgens regiodirecteur Henri Akkersdijk wordt de vraag naar zelfstandig
wonen steeds groter. “Toen Mikado
twintig jaar geleden werd ontwikkeld,
was het doel voornamelijk om de cliënten te integreren in de wijk. Momenteel
heeft het terrein verschillende groepswoningen, waar de mensen in veelal
grote groepen samen wonen. Er is echter een toenemende vraag naar kleinschalige woonruimte.” Waar die woonruimte komt is nog niet bekend. “We
gaan eerst kijken naar geschikte locaties
in Horst aan de Maas, omdat de mensen
hier nu ook wonen. Maar het kan zijn
dat we ook in de regio gaan zoeken.
Daarom is het nog niet duidelijk welke
gebouwen er op het Mikado-terrein
worden afgestoten. Er zijn diverse
scenario’s mogelijk: het kan zijn dat of
de woningen in de binnenring overbodig worden of de groepswoningen.

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.

Of misschien van beide een deel. Zodra
dat duidelijk is, gaan we bekijken wat
er met de locaties gaat gebeuren die
leeg komen te staan.” In het kader van
de toekomstplannen ondertekenden
Dichterbij en gemeente Horst aan de
Maas donderdag 27 juni een overeenkomst. “De rol van de gemeente
is niet groot”, legt burgemeester
Kees van Rooij uit. “We vinden het
echter belangrijk dat we in een vroeg
stadium betrokken zijn. Waar mogelijk
kunnen we meedenken.” Volgens een
woordvoerder van gemeente Horst
aan de Maas is nadrukkelijk niet de
bedoeling dat zij vastgoed over gaat
nemen. “Maar we kunnen natuurlijk
wel bekijken of de plannen met het
terrein bijvoorbeeld passen binnen het
woonbeleid.” Om de samenwerking te
bekrachtigen werd donderdagmiddag
een overeenkomst getekend.

Geert Tullemans, van de Raad van Bestuur, ondertekent de overeenkomst,
terwijl burgemeester Van Rooij en Henri Akkersdijk toekijken

Vera’s vettige vijf kilometer
Vies worden en vijf kilometer rennen. Dat was voor de deelnemers aan de survivalrun bij Kasteelpark Ter Horst
in Horst op zaterdag 29 juni een makkie. Vera Versteegen (10) uit Horst organiseerde Vera’s vettige vijf kilometer
voor een goed doel: de Alzheimer stichting. Op vrijdag 26 juli beklimt Vera de Alpe d’Huez in Frankrijk.

Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
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gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
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zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Ruim zeventig mensen
verzamelden zich zaterdag bij
Kasteelpark Ter Horst in Horst. Voor
tien euro trotseren zij het vettige

water en de modderige omgeving.
Dat maakt de deelnemers niets uit,
want ze doen het allemaal voor het
goede doel en voor Vera. Zij heeft het

hun familie is. Daarom zet ik me in voor
de Alzheimer stichting, want ik vind
dat niemand zichzelf mag verliezen”,
vertelt ze.
Alle enthousiaste deelnemers
staan klaar bij de start om de eerste
plons in het water te maken. Dit gaat
gepaard met veel geschreeuw en
gespetter. Vera is een echte sportieve
meid, want ze rent al een tijdje voorop.
De eerste renners komen al na 25
minuten binnen. De laatste meters
gaan moeizaam, want ze komen
amper het water uit. Elkaar helpen
staat vandaag dan ook centraal. De
10-jarige sportieveling uit Horst komt
zelf niet veel later binnen. “Ik ben trots
op mezelf dat ik dit gedaan heb. Het
ging heel goed, maar ik voel me echt
vies”, zegt Vera lachend. Na de finish
is het tijd om een pilsje of een sapje
te drinken. De viezigheid druipt van
iedereen af, maar ze hebben allemaal
een voldaan en blij gezicht. Na afloop
wordt iedereen schoon gesproeid en
wordt er nagepraat.
Op vrijdag 26 juli gaat Vera met
de fiets de uitdaging aan om de
Alpe d’Huez te beklimmen. Dit doet ze
niet alleen, want haar vader rent met
haar mee om haar te ondersteunen.
idee zelf bedacht. “Mijn oma heeft
Het geld dat ze heeft opgehaald
Alzheimer. Ze wordt goed opgevangen
met de survivalrun gaat naar
in een verzorgingstehuis. Ik vind het
verschrikkelijk als mensen vergeten wie Stichting Alzheimer.

Politie vindt harddrugs Grubbenvorst
Tijdens een huiszoeking in een woning aan de Reuveltweg in
Grubbenvorst op woensdag 26 juni heeft de politie Horst rond 15.00 uur
bijna een halve kilo harddrugs en ruim 19.000 euro aangetroffen.
De politie ging op het huis af
nadat zij informatie had gekregen dat
er in de woning mogelijk een
vuurwapen aanwezig was. Dat werd
bij de huiszoeking niet aangetroffen,
wel werden drugs en geld op verschil-

lende plaatsen in de woning
gevonden. De 48-jarige bewoner is in
de woning aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij zit
vast. De politie onderzoekt de zaak
verder.

Italiaans 3-gangenmenu
voor 4 personen

€200,00

€100,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Meerlo wil oude route
Pieterpad terug
Bewoners van de Hoofdstraat in Meerlo zijn een actie gestart om het Pieterpad weer door hun straat te krijgen.
Het Pieterpad, de langste wandelroute van Nederland, liep altijd door de Hoofdstraat, maar werd van de ene op de
andere dag verlegd. Namens de buurtbewoners heeft Jan van Dijk een brief geschreven naar Werkgroep Pieterpad
in Arnhem. “De wandelaars lopen nu veel markante gebouwen mis”, aldus Van Dijk.
Het traject Vierlingsbeek-Swolgen
is ruim een jaar geleden veranderd.
De oude route liep over de Hoofdstraat
in Meerlo en vervolgens naar de brug
over de Grote Molenbeek richting
Swolgen. De huidige route maakt
bij de voormalige ambtswoning een
buiging richting Mgr. Jenneskensstraat
en loopt dan over de Dorpbroekstraat.
De bewoners hebben geen flauw
idee waarom dit is gebeurd. Jan van
Dijk stuurde namens hen een brief
met het voorstel de route weer te
wijzigen. “Na een jaar kwamen wij
erachter dat het veel rustiger werd in
de Hoofdstraat. In het oude boekje
van het Pieterpad stond de route in
die over de Hoofdstraat liep. Door het
nieuwe boekje met de huidige route
erin merkten we dat er minder wandelaars over de Hoofdstraat liepen.”
Volgens Van Dijk lopen de wandelaars
nu de geschiedenis van Meerlo voorbij.
Ook de buurtbewoners missen de
dagelijkse bedrijvigheid en contacten
met de Pieterpadders.
Van Dijk vindt de oude, vertrouwde
route met diverse bezienswaardigheden veel beter. In de Hoofdstraat staan
onder andere het rijksmonument Huize
Meerlo, de vroegere melkfabriek De
Fuus en de kapelaanswoning Sint Jan.
De briefschrijver heeft nog geen
antwoord ontvangen uit Arnhem. “Ik
heb ongeveer een maand geleden de
brief gestuurd. Maar op de website
gaf de werkgroep al aan dat ze heel
veel voorstellen krijgen van allerlei
mensen om de route te wijzigen. Dus
we wachten maar rustig af”, besluit
Van Dijk.

Lekkere
croissantjes

voor het heerlijke vakantie gevoel
HORST • GRUBBENVORST

Welkomstborden SOS
De mondiale ontwikkelingshulpvereniging SOS MeerloWanssum heeft dinsdag 2 juli aan de ingangen van de zes
kerkdorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum
zogeheten welkomstborden geplaatst. Op de borden staat dat de
zes dorpen uit de voormalige gemeente in vriendschap verbonden
zijn met Gambia in Afrika en dat SOS Meerlo-Wanssum in Jibori
helpt bij de bouw voor een speciale school voor dove kinderen.
De welkomstborden zijn een van de mogelijkheden om aandacht te
vragen voor het project en de acties. In Tienray staat het
welkomstbord vlak bij de spoorlijn Venlo-Nijmegen.

Koninklijke verrassing

LAATSTE WEEK

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

Boxmeer Horst Venray

BRILLEN
AcTIE

De leerlingen van basisschool De Wouter in America kregen onlangs een brief van koning Willem-Alexander en
koningin Maxima. Om iedereen te bedanken voor hun inzet tijdens de Koningsspelen, wilden zij De Wouter een
cadeau aanbieden.

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

€ 49,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Marco Hesp van de dorpsraad onthulde donderdag 27 juni om 11.45 uur
op het schoolplein wat de koning
als bedankje had gestuurd. Directeur
Ruud heette alle aanwezigen hartelijk

welkom en benoemde Vince van de
Sterren tijdelijk tot koning. De schoolverlaters mochten meehelpen met
het onthullen van het cadeau. Toen de
koning met alle aanwezigen afgeteld

had van tien tot nul, werd het doek
opgetild. Een nieuwe putdeksel met
een portret van het koninklijk paar en
een gouden kroon, kwam tevoorschijn.
(Foto: Chantal Versleijen)

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg

04

nieuws

Doorgereden
na ongeluk
Politie Horst is op zoek naar
getuigen van een ongeluk dat
donderdag 27 juni rond 13.00 uur
plaatsvond op de Tienrayseweg in
Horst. Na een botsing veroorzaakt
te hebben, reed een bestuurster
door.

04
07

Horst aan de Maas in Beeld
14/16

De dorpspomp Lottum

De oude waterpomp in het centrum van Lottum werd in 1973 in zijn oude glorie hersteld. Door de jaren heen heeft de pomp meerdere restauraties en verplaatsingen overleefd. Nu prijkt hij midden op de Markt in Lottum.
in deze staat demontabel, zodat
ze voor grote evenementen als de
Paardenmarkt en het Rozenfestival
plaats kan maken.
De peg die boven op de pomp
staat, is inmiddels symbolisch
geworden voor Lottum. Zo heet
de Gekke Maondaagvereniging
in het dorp ook De Peg. Wat een
peg precies is, daar verschillen
de meningen over. Veelgehoorde
beschrijving is dat een peg een
klein vierkant houten pennetje met
spitse punt is, die vroeger gebruikt
werden om rubberen zooltjes onder
de klompen vast te maken.

De bestuurster van een grijze
stationwagen kwam van de afrit van
de A73 uit de richting van Nijmegen.
Zij sloeg zonder te stoppen linksaf
de Tienrayseweg op. Een 53-jarige
Venlose die vanuit Tienray kwam,
moest uitwijken om een botsing te
voorkomen en belandde hierdoor
op een zogenaamde varkensrug.
De personenauto van het slachtoffer
raakte hierbij behoorlijk beschadigd.
Er vond geen rechtstreekse botsing
plaats tussen beide voertuigen.
Politie Horst komt graag in contact
met getuigen of de bestuurster van
de grijze stationcar. De politie is
bereikbaar via 0900 88 44.

Beatrix op bezoek

Echtpaar
overlijdt na
botsing
Het echtpaar uit Lottum dat
dinsdag 25 juni slachtoffer werd
van een bootongeluk, is afgelopen
week aan haar verwondingen
bezweken. De vrouw overleed
woensdag, de man kort daarna.
De 67-jarige man en 64-jarige
vrouw uit Lottum voeren met hun
plezierbootje op een kanaal naast
de Yn’e Lijte bij het Friese Grou.
Zij raakten daar door nog onbekende
oorzaak in botsing met twee
binnenvaartschepen, waardoor ze
overboord sloegen en zwaar gewond
raakten. Hoe de botsing heeft
kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.
De politie onderzoekt het ongeluk.

Op het marktplein van Lottum,
in de schaduw van de Heilige
Gertrudiskerk, staat een gemetselde put. Hierop is een pomp
geplaatst met daarom heen een
vierkanten houten pompkast.
In een houten rand bovenaan
de kast zijn de teksten ‘Anno
MDCCCVIII (1808)’en ‘Burg. Drs. JVM
Steegmans 14-4-1973’ te lezen.
Aan de overige kanten van de
houten rand staan de naam van de

restaurateur en een afbeelding van een
paardenmarkt en handje-klappende
paardenkopers. Bovenop de kast prijkt
een dakje met bovenop als sieraad een
kleurrijke Peg. Uit de kast steekt aan
de ene kant een pompzwengel en is
aan de andere kant een wateruitlaat
bevestigd.
Voordat waterleiding werd aangelegd, werd de pomp door inwoners van
het dorp gebruikt voor het oppompen
van water. Volgens Stichting Rozendorp

Opening Muziekfabriek Meerlo
De Muziekfabriek in Meerlo opende op zondag 30 juni haar deuren met een programma genaamd
Amuzant! Het programma startte op zondagochtend met een muzikale wandeling, gevolgd door
workshops in de middag en als afsluiting een open podium in de avond.
Kijk voor meer foto’s van Amuzant! op www.hallohorstaandemaas.nl

Lottum is dit de eerste pomp van
Lottum. De pomp werd in 1973 gerestaureerd. Tijdens de laatste verbouwing
van het Lottumse marktplein was de
pomp anderhalf jaar afwezig en tijdens
deze periode werd zij wederom gerenoveerd. Ditmaal gebeurde dat door
Harrie Clabbers, Ger Clevis, Mart Aarts
en Ferd van der Beele. Clabbers verzorgde de restauratie van het houtwerk
en Van der Beele verzorgde het zinken
dakje. Volgens de dorpsraad is de pomp

In 1999 werd de Lottumse
pomp zelfs bezocht door prinses
Beatrix – toen nog koningin van
ons land. Toenmalig burgemeester Joke Kersten van gemeente
Grubbenvorst nodigde koningin Beatrix uit om een nieuw
gekweekte roos genaamd ‘Hertogin
van Limburg’ te komen dopen.
Burgemeester Kersten stelde voor
dit bij de dorpspomp van Lottum te
doen. De pomp werd klaargemaakt
voor gebruik: zo moest de houten
opvangton die al lang niet meer
gebruikt werd, veertien dagen in
water weken, zodat zijn naden
weer waterdicht werden. Hoewel
koningin Beatrix niet zelf aan de
zwengel pompte, heeft ze wel met
een houten pollepel water uit een
traditionele koperen ketel geschept
en de nieuwe roos besprenkeld met
Lottums water.
(Bron: onder andere Stichting Rozendorp
Lottum en dorpsraad Lottum)
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Gemeentelijke informatievoorziening

Digitale borden
vervangen planken
Informatie over werkzaamheden, calamiteiten of evenementen wordt binnenkort ook via digitale informatieborden bekendgemaakt. Gemeente Horst aan de Maas gaat zes of zeven digitale borden plaatsen langs invalswegen.

Ter versterking van onze service afdeling zijn wij op zoek naar:

Servicemonteur Elektro
Functieomschrijving:
• De functie is gericht op het verhelpen van storingen en het
plegen van onderhoud aan installaties.
• Het uitvoeren van kleine elektrotechnische werkzaamheden.
• Het oplossen van storingen en het uitvoeren van
wachtdiensten in de agro, utiliteit en industrie.
Functie-eisen:
• Affiniteit met de agro is een pré
• Kennis van meet- & regeltechniek
• Kennis van elektrotechnische voorschriften
• Klantgerichtheid
• Flexibiliteit

Tot nu toe maakten gemeente
en verenigingen gebruik van de
planken informatieborden die op dit
moment verspreid door de gemeente
staan. De digitale borden tonen
straks informatie over de gemeente,
evenementen en calamiteiten, maar
ook verenigingsnieuws en reclame.

Op de achterkant is plaats voor
een plattegrond van de gemeente.
De borden worden geplaatst door
Suurland Outdoor. Omdat ze voorzien
worden van een internetverbinding,
kan de gemeente berichten makkelijk
verversen. Suurland zorgt ook voor
het onderhoud van de borden. Na een

proef van een jaar gaat de gemeente
het definitieve beheerplan bepalen.
Zoals het er nu uit ziet, worden borden
in Grubbenvorst, Sevenum en Meterik
en drie borden in Horst geplaatst.
Verenigingen die de oude borden nog
willen gebruiken, moeten zelf zorg
gaan dragen voor het beheer.

A d ve r to r i a l

Hoe kom je als jongere uit met je geld?

Geld, money, doekoe

Probeer geen geld te lenen, uiteindelijk betaal je veel meer terug!
Kopen op afbetaling/in termijnen
betalen kost vaak zoveel geld meer,
dat je soms het dubbele betaalt van de
eigenlijke prijs.
Heb je een bijbaantje dan kun je
via een T-biljet geld terug vragen bij
de belastingdienst.
Dit kan tot 5 jaar terug. Check op
www.belastingdienst.nl ook of je recht
hebt op loonheffingkorting. Je betaalt
dan minder belasting en premies en
houdt dus netto meer over.

Let bij het afsluiten van een
abonnement goed op.
Hoelang zit je eraan vast? Heb je dit
bedrag elke maand ook over om de
rekening te kunnen betalen? Wat
kosten belminuten, smsjes en MB’s die
niet onder je abonnement vallen en

Functie-eisen:
• Kennis van CV & W-installaties
• Kennis van regeltechniek
• Klantgerichtheid
Wij bieden:
• Een afwisselende en uitdagende functie.
• Daarnaast bieden wij volop opleidings- en
trainingsmogelijkheden.

Reageer dan snel!
Keijsers Manders Installatietechniek BV
T.a.v. Mevr. I. Claessens
Agrobaan 9
5813 EB Ysselsteyn

Probeer te sparen, ook al is het
maar 10 euro per maand.
Zo heb je altijd een buffertje achter de
hand als je fiets, scooter, mobiel of auto
stuk gaat.
Als je schulden hebt, maak je
post open en reageer altijd.
Bel de schuldeiser op, probeer een
afbetalingsregeling te treffen en als dat
niet lukt, toch bellen. Als de schuldeiser
zijn geld niet krijgt, gaat hij incassobureaus of deurwaarders inschakelen. Een
kleine schuld wordt dan al snel heel
groot, want jij betaalt deze bureaus en
deurwaarders en die zijn duur.

Functieomschrijving:
• De functie is gericht op het installeren en onderhouden van
CV ketels.
• Het oplossen van storingen en het uitvoeren van
wachtdiensten bij particulieren, agro, utiliteit en industrie.

Ben jij de persoon met de ervaring en interesse
die we zoeken?

Als jongere kom je in aanraking met de verleidingen van sluwe
reclamebureaus en de marketingmaffia. Bepaalde kleding geldt onder
jongeren als statussymbool en ook het hebben van de nieuwste smartphone is een must voor de moderne jongere. Daarnaast kost uitgaan
tegenwoordig klauwen met geld. Hoe krijg je dit als jongere toch allemaal
gefinancierd? Veel jongeren hebben geen goed zicht op hun inkomsten en
uitgaven. Oplopende schulden liggen op de loer.
Enkele tips voor goed omgaan
met geld:
Maak een overzicht van je
inkomsten en uitgaven.
Zo kun je beter kiezen waar jij je geld
aan uitgeeft: aan een broodje gezond
tussen de middag of spaar je om de
rekening van je telefoon te betalen?

Service-monteur CV
& Regeltechniek

Of mail naar: i.claessens@keijsersmanders.nl
hoeveel gebruik je die? Kijk voordat je
op vakantie gaat wat je kan doen om
de kosten van je mobiel in de hand te
houden.
Kom je ondanks alles toch in de
schulden en kom je er zelf of met hulp
van je ouders of vrienden niet uit,
dan kun je contact opnemen met het
CJG. De consulenten kunnen je verder
helpen. Ook kun je de training ‘leren
budgetteren’, gegeven door het
jongerenwerk van Synthese, volgen.
Voor meer tips en informatie:
www.nibud.nl/scholieren
Mike Smits
Jongerenwerker Synthese

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

www.keijsersmanders.nl

LEKKER

BARBECUEËN
Wist u dat..

• Wij uw BBQ-feest tot in de puntjes kunnen regelen.
• Wij op zon- en feestdagen ook gratis bezorgen.
• Wij een last minute BBQ-service hebben.

www.barbecuehotline.nl
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Geboren

Len

30 juni 2013
Broertje van Jort
Zoon van
Joep Versleijen en
Sabine Craenmehr
Waterstraat 24
5961 XJ Horst

Weinig woorden
Maan Wijnhoven
veel gedachten

Er is een tijd om te lachen
en een tijd om te huilen
een tijd om te leven
en een tijd om te sterven

19 januari 1951

Na jaren van strijd tegen een slopende ziekte is overleden, ôzze pap

Jan Verheijen (Manders Jan)

Maan Wijnhoven

echtgenoot van

19 januari 1951

Mies Verheijen - van den Munckhof †
Geboren

Fem

1 juli 2013
Dochter van
Mark Schattevoet en
Hanneke Hoebers
Zusje van Caj
Clapvaeren 18
5961 LM Horst
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.schuifwanden.nl
Topkwaliteit in maatwerk schuifdeurkasten geleverd en evt. gemonteerd voor
een prima prijs. Stel jouw unieke kast
zelf samen en bestel eenvoudig en snel
op www.schuifwanden.nl!
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te koop kersen, frambozen, rabarber,
komkommers, peulen, tuinbonen
enz. Thijs Huys, Langstraat 64, HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)

Wim en Mieke
Peter †, Jenny †, Liesbeth en Rudi,
Bart en Aukje

America,

Annemiek

Eindhoven,

Marina †, Wim en Desiree
Bram en Nikolina, Xanou

Kessel,

Henk en Carla
Maxime

Familie
Wijnhoven
Familie
Wijnhoven
Ace, Spike
Bliep, Daantje
Den Eigen 50
5975 CC Sevenum

Den Eigen 50
5975 CC Sevenum

Iedereen is van harte welkom om afscheid te nemen
van Maan op vrijdag 5 juli om 11.00 uur in Zaal Boszicht,
We nemen afscheid van Maan
op vrijdag 52juli
11.00 uur
in Zaal Boszicht,
Provincialeweg
te om
Maasbree.
Aansluitend
zullen we hem
Provincialeweg
2
te
Maasbree.
America,
Linda en Marcel
in besloten kring begeleiden naar het crematorium.
Aansluitend zullen we hem in besloten kring begeleiden naar het crematorium.
Loïs, Indy
In plaats van bloemen vragen wij u een bijdrage voor het
Maan is thuis, waar u persoonlijk
afscheidhiervoor
kunt nemen
op woensdag enaanwezig.
donderdag
America, 30 juni 2013
Diabetesfonds,
zijn collectebussen
Hofweg 1, 5966 NE America
van 18.00 tot 20.00 uur.
Mochten wij u, in de drukte, vergeten zijn een kaart
Wij zullen ôzze pap voor het laatst in ons midden hebben
tijdensvan bloemen vragen
te sturen,
danbijdrage
vragen voor
wij hiervoor
uw begrip.
In plaats
wij u een
het Diabetesfonds,
de uitvaartdienst op vrijdag 5 juli a.s. om 10.30 uur in de
hiervoor zijn collectebussen aanwezig.
parochiekerk van de H. Jozef te America waarna wij hem bij
ôs mam te rusten zullen leggen op het r.-k. kerkhof aldaar.
In september start er weer een tekenHorst,

Laura en Jos

en schildercursus in Hegelsom. Voor
meer informatie: mail naar
helmievanderiet@kpnmail.nl

Pap is opgebaard in het Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst, waar u donderdag van 19.00 uur tot 19.45 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid het
condoleanceregister te tekenen.
Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen, dan vragen
wij u deze rouwadvertentie als zodanig te beschouwen.

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Caravanstalling Kronenberg.
Wij bieden een servicegerichte stalling
voor uw caravan, camper, boottrailer,
aanhangwagen of oldtimer. Zie voor
voorwaarden, openingstijden en tarieven www.caravanstallingkronenberg.nl
of bel 06 25 22 24 76.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52

Uw oude videobanden (VHS-SVHSSVHSC), hi8 tapes, dv tapes of beta
banden op dvd laten zetten?
Dat kan voor € 12,50 per band/dvd.
Mail naar frankawillems88@gmail.com
of bel 06 12 42 89 42.

Stefan Minten is geslaagd aan de
Fontys Hogeschool te Eindhoven voor
zijn Hbo-opleiding ICT, met als studierichting: Management and Security
(minor) en Software Engineering
(specialisatie).

Piet Parkiet Vogelkooien.
Te koop mooie, degelijke vogelkooien
en kamervolieres. Prijzen van 29.90.
Ook alle accessoires, en natuurlijk jonge
handtamme grasparkieten. Kijk op de
website www.pp-dierenverblijven.nl
of bel 06 36 02 05 62.
Hulp nodig bij solliciteren?
Maak dan een afspraak bij Reach Up
en we brengen samen je kwaliteiten en
valkuilen middels coachingsgesprekken
in kaart. Voor meer informatie:
info@reachup.nl Tel: 06 50 27 19 73
www.reachup.nl
Leuke fotoshoot. Mooie foto’s van
je kinderen? Kom dan langs bij
fotostudio11 in Lottum. Kijk op mijn
website www.fotostudio11.nl of neem
contact met mij op. Lotte Verdellen info@fotostudio11.nl - 06 41 17 31 67.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Schuifwandkasten Op Maat Sevenum.
Ruim 25 jaar specialist in maatwerk
schuifwandkasten, kastinterieurs en
inloopkasten. Persoonlijk advies en gratis
offerte aan huis. Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen).

Maantje...
vriend, vrijgevochten, vader,
vlinders, vlegel, vrouwen,
vogels, vliegensvlug,
...verlaten...

Te huur 4 persoons appartement
in Winterberg met uitzicht op
bikepark en bobbaan.
Info: jeanne.verdellen@hotmail.com
Ik ben op zoek naar een garage in de
omgeving van de Zegersstraat in Horst.
Verdere info: 06 51 78 31 59.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

www.briensveld.nl

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

www.theoarts.com

voor een
persoonlijk
afscheid

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Preipoters gevraagd vanaf 13 jr, vrijdag 5 en zaterdag 6 juli vanaf 8.30 uur.
Mts Verhaeg, Kranestraat 38 Horst.
Svp eerst bellen: 077 398 65 90.

Gevonden in Sevenum gouden
trouwring, inscriptie 9-8-1957, M.K.J.
Tel. 077 467 32 02.

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

Gevonden bos sleutels op fietspad in
Gasthuisstraat. Tel. 077 398 23 14.

Volley-vrienden Wet Willy

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

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

29 juni 2013
IrisTom
en Tom
Iris en
Roos
en Lotje
Roos en Lotje
Lia,
Ricky
Lia, Ricky

Hij overleed thuis in de leeftijd van 83 jaar.
America,

29 juni 2013

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!

CANDIDO sinds 1937

Grafmonumenten & Natuursteen
Voor al uw natuurstenen producten

Hoef
uitvaartbegeleiding

o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick
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Mensen komen en gaan, maar hun gedachten en wie ze waren
blijven waaien als een onzichtbare zomerbries.
Langs deze weg willen wij u danken voor het medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden, in welke vorm dan ook, van

Leen Janssen
Het heeft ons goed gedaan.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. Duives, pastoor-deken
de Graaf Woutering en de Gem. Zangver. Egelsheim.
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 14 juli a.s. om 9.30 uur in de
Hubertuskerk te Hegelsom, welke zal worden verzorgd door het Hubertuskoor.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven
na het overlijden van ôs mam en oma

Mia Verhorstert-Lemmen
Uw belangstelling was voor ons een grote steun.
Kinderen en kleinkinderen Verhorstert
De zeswekendienst zal worden gehouden op haar verjaardag,
donderdag 11 juli om 18:30 uur in het Parochiehuis te Sevenum.

Goedkoop dvd’s mee op vakantie.
Koop nu goedkoop ex-verhuur films:
5 voor € 15 of 10 voor € 25. Op=op!
Wij hebben nu ook voordelige huurpakketten voor 16, 23, of 30 dagen.
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
077 398 78 55.
Bridgecursus Bridgeclub-Horst.
Cursus voor beginners door ervaren
docent start op dinsdag 10 sept.
12 lesavonden voor € 75,- excl. boek.
Interesse? Neem contact op met:
Kika van Nieuwenhuijzen 077 398 27 98.
Mooie grote woning in centrum van
Horst te huur per 1 augustus 2013,
met 4 slaapkamers, een grote tuin met
vijver en garage. Luxueus afgewerkt.
Huurprijs 1000 euro. Inlichtingen
06 51 29 33 75 / 06 33 10 61 90.

Oldtimerbruiloft
De regen kwam met bakken uit de hemel, maar dat verpestte vrijdag 28 juni de trouwdag van
Christel en Ries van Galen-Heldens niet. Zeker niet toen zij tot hun verrassing na de ceremonie buiten
het gemeentehuis in Horst opgewacht werden door veertien oldtimertractoren. In een lange stoet
gingen het paar en gasten vervolgens naar de feestlocatie in Sevenum.

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.

SP maakt jongeren bewust
van tekort huurwoningen

Nieuwe aardappelen in zakken van
5 kg. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63, Hegelsom. Zelfbediening!

SP Horst aan de Maas heeft vrijdag 28 juni flyers uitgedeeld om jongeren bewust te maken van de zorgen die
komen kijken bij het huren van een woning na hun studie. De actie werd gehouden voor de diploma-uitreiking van
de toekomstige studenten bij het Dendron College in Horst.

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

Rolsteiger nodig?
Verkoop en verhuur van ladders, trappen
en rolsteigers! Tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Te koop: voordroog, hooi en
tarwe-stro. Ook akker te huur in
Melderslo, een oppervlakte van een
halve hectare, prijs op aanvraag.
Tel. 0478 69 25 44.
Te koop zonnebloemen en koffieboeketjes € 2,- per bos. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America 077 464 13 80.
Hortensia’s (veel soorten).
Div. aanbiedingen. Gespecialiseerd in
hortensia’s en vlinderstruik.
Oude Heldenseweg Maasbree.
Open zaterdag 6 en 13 juli van
09.30-13.30 uur of bel: 06 40 32 71 08
/ 077 465 32 83.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

badkleding • nachtmode • ondermode
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50

Bart Cox uit Horst was namens de
jongerenorganisatie van de SP, ROOD,
aanwezig om flyers uit te delen aan de
geslaagde leerlingen. De flyeractie was
volgens hem een logisch vervolg op de
actie van april dit jaar. “We hebben
toen het gemeentehuis te huur gezet
om de politiek bewust te maken van
het feit dat er te weinig sociale
huurwoningen zijn en nu zijn de
jongeren aan de beurt”, legt Bart uit.

Jongeren aan zet
Hoewel de meeste geslaagden snel
naar binnen liepen voor een goede
zitplaats, waren er ook geïnteresseerde
leerlingen bij die vragen stelden.

“De meesten liepen zo door, maar er
waren er ook die vroegen wat de SP
nu precies wilde doen aan het tekort
van sociale huurwoningen”, aldus Bart.
Ook vroegen verschillende jongens
en meiden hoe de plannen er in de
politiek nu voorstonden.

Inschrijven voor
woning
Of de actie zin heeft gehad, durft
jongerenorganisatie ROOD niet te
zeggen. “Dat weten we nu nog niet.
Dat kun je pas zien na een aantal jaar.
Als de huidige generatie studenten
terug komt. Dan zal moeten blijken

of ze inderdaad zo slim zijn geweest
om zich in te schrijven bij een
woningcorporatie”, zegt Bart.

Blij met huren
Met de vervolgactie hopen de
jongeren van de SP in Horst aan de
Maas resultaten te hebben. Bart:
“Ik hoop dat iedereen zich nu realiseert
dat er niet zomaar een huisje op ze
staat te wachten.”
Volgens hem is het zinvol om na
de middelbare school al ingeschreven
te staan. “De huidige generatie
studenten kan geen duur huis kopen.
Die moet blij zijn als ze iets kan
huren”, aldus Bart.
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Eerste OMG! Festival in Kronenberg

‘Goed initiatief voor de jongeren uit
de gemeente’
O My God! Deze kreet werd vaak geroepen op het OMG! Festival in Kronenberg. Het eendaagse festival vond plaats op zaterdag 29 juni. Wat begon
als een idee van een aantal vrienden, groeide uit tot een festival met vier podia. Zowel nationaal bekende dj’s als lokale talenten lieten zich van hun
beste kant zien.

verder vol met enthousiastelingen.
Kim Huys (25) uit Kronenberg en Jos
Raedts (24) uit Evertsoord zijn het met
elkaar eens: “Het OMG! Festival is een
goed initiatief voor de jongeren uit de
gemeente Horst aan de Maas. Zo iets
als dit wordt bijna niet georganiseerd.”
Ook Lotte Hesen (22) uit Hegelsom is
positief. Ze omschrijft het festival als
“sfeervol en gezellig”.

Nog even blijven
na werktijd

Het OMG! Festival werd dit jaar
voor het eerst georganiseerd. OMG
staat voor Our Music Gathering en het
wordt georganiseerd door 7VNTY7.
Deze stichting wil nieuwe kwalitatief
goede evenementen organiseren voor
de jeugd in Noord-Limburg. Volgens
Gijs Janssen, voorzitter van 7VNTY7,
is een festival als OMG nodig in de
regio. “Voor de jongeren moet een
festival van toegevoegde waarde
zijn.” Gijs laat blijken dat de stichting
veel moeite en energie, maar vooral

ook kapitaal in dit festival heeft
gestoken. “Eigen spaarcenten zitten
in dit festival, maar ook bedrijven zijn
sponsoren. Ook draagt de gemeente
een steentje bij, het festival ontvangt
subsidie.”
De voorzitter benadrukt dat de
stichting een financieel risico heeft
genomen. De organisatie van het
OMG! Festival wilde groot uitpakken
voor de eerste editie en daarom
nam ze een risico. Gijs droomt al
over de toekomst: “Als dit goed

ee met het prijze
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Het risico niet lopen
dit te missen
Een tweedaagse festival zien
de broers Maykel en Nico Leysten
(beiden 31) uit Kronenberg wel zitten.
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uitpakt, willen we er een tweedaags
festival van maken. Mogelijkheden
om uit te breiden hebben we zeker.”
’s Middags waren de gewenste
bezoekersaantallen nog niet gehaald,
ondanks het mooie weer.
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vele schittere
prijzen!

Ze bezochten het festival zaterdag.
“De eerste indruk is goed, hopelijk
kan de organisatie er in de toekomst
een weekendfestival van maken.”
De algemene indruk van het festival
is goed, zo vinden ook Anke Swinkels
(20) en haar vriendinnen. Ze kwamen
samen vanuit Deurne naar dit festival.
“De kaarten hebben we in de voorverkoop gekocht, we konden het risico
niet lopen om dit te missen.”
Naarmate de middag vordert,
stroomt het evenemententerrein steeds

Artiesten als Raw Genetic (Stephan
Spreeuwenberg) mogen een uur
draaien op het podium voor local
heroes. Stephan wil Horst aan de
Maas kennis laten maken met “echte
drum and bass.” Hij heeft er naar
uitgekeken om hier te mogen draaien.
Mc Boogie stond op het mainstage aan
de zijde van verschillende artiesten
zoals Kid de Luca en La Fuente. Hij is
enthousiast over het festival en hij blijft
nog even na werktijd omdat “het hier
zo gezellig is.”
Na afloop laat Gijs Janssen weten:
“De organisatie is erg tevreden
over de eerste editie van het OMG!
Festival. Het festival is prima verlopen.
De komende weken zullen we met
betrokken partijen evalueren.” Er zijn
verbeterpunten, maar deze zijn volgens
Gijs vooral voor achter de schermen.
Na een intensieve periode van voorbereiden, uitvoeren en opruimen gaat de
organisatie nu nagenieten van een in
hun ogen geslaagd evenement.
Voor meer foto’s
van het OMG! Festival,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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15 VRAGEN aan Karlijn Cox

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

Karlijn Cox
13 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dan de opleiding voor dierenarts afgerond te hebben, in een mooi
huis te wonen met heel veel dieren
en een leuk gezin. Ik ben nog niet
begonnen aan die opleiding, maar daar
begin ik aan zodra ik van het vwo af
kom, dat is over vijf jaar. Ik vind dieren
heel erg leuk en we hebben thuis ook
heel erg veel dieren, dus ik ben er mee
opgegroeid.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
De derde periode van het schooljaar.
Ik heb daar niet zo goed gescoord,
vooral tijdens de toetsweek was
het lastig. De talen werden steeds
moeilijker. Ik mag nu gelukkig wel
gewoon naar het niveau waar ik naar
toe wil, dat is het atheneum.

In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In die van Candy Dulfer. Ik speel zelf
ook ongeveer 2,5 jaar saxofoon en het
lijkt me superleuk om op zo’n groot
podium te staan. Ik zou die dag heel
veel optredens geven, denk ik.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is Merlin Thijssen, het is altijd heel
gezellig met haar, je kunt met haar
lachen. In de klas is ze heel rustig,
maar als je met haar afspreekt niet,
dan is ze druk en niet verlegen. Ze zit
in dezelfde klas als ik, daar ken ik haar
van.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Met al mijn vrienden en mensen waar
ik van houd op vakantie gaan naar
Turkije en daar dan gaan raften. Ik vind
Turkije een heel leuk land, met lekker
weer. Ben er zelf ook al vaker geweest
en ben daar ook wel eens wezen
raften.

Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Het gezellige centrum met de vele
terrasjes en de hockeyclub waar ik zelf
speel. Ik hockey nu al acht jaar en speel
op dit moment in de C1.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel handig, maar ik vind het
stom als mensen daar ruzie op gaan zoeken en maken. Mijn favoriet is Whatsapp,
omdat je gewoon met mensen privé kan
praten zonder dat het geld kost.
Stel je wint een miljoen,
wat zou je dan doen?
Een wereldreis maken. Dan zou ik
naar Australië, Argentinië, India,
Dubai en Afrika gaan. Ook zou ik een
deel van het geld aan een goed doel
schenken, aan dokters in arme landen
bijvoorbeeld.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?

Komkommersoep met crème fraîche. Ze
gebruikt eigenlijk niet echt een geheim
ingrediënt, maar de crème fraîche
maakt het wel lekker fris. Ze maakt het
af en toe, als ze er zin in en tijd voor
heeft.
Leukste feestje ooit?
Het feest op kamp in Haelen van
groep 8. Dat was een supergezellige
disco en er was goede muziek.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik denk oud op nieuw, want dan is het
heel erg gezellig met elkaar en dan
mag je lekker lang op blijven en er
is vuurwerk en zo. Drie jaar geleden
gingen we tijdens oud op nieuw naar
Liesbeth, er was heel veel vuurwerk en
er waren meerdere gezinnen. Dat was
denk ik mijn favoriete jaarwisseling.
Als je gaat shoppen:
waar en wanneer?
Meestal gaan we naar Venlo of
Eindhoven, omdat het gezellige steden
zijn waar je goed kunt winkelen.
Wanneer ik ga is eigenlijk heel erg
verschillend, ik ga gewoon een keertje
als ik tijd heb.
Avondmens of ochtendmens?
Een avondmens, in vroeg opstaan ben
ik helemaal niet goed. Dan ben ik
meestal nog heel moe. Als ik goed op
de tijd let, lukt het me toch wel om op
tijd te komen ’s ochtends, ondanks dat
ik echt niet goed kan opstaan.
Alfa of Bèta?
Ik ben meer van de Bètakant. Ik heb
helemaal niets met talen, ben daar
ook niet zo goed in. Ik ben meer van
biologie en dat soort vakken, dat vind
ik leuker en daar ben ik ook beter in.
Biologie is mijn favoriete vak, Frans
vind ik echt vreselijk. Ik vind dat een
hele moeilijke taal, het lijkt totaal niet
op het Nederlands.
Stad of dorp?
Dan kies ik voor het dorp, omdat ik het
meer gewend ben en het is lekker rustig. In de stad is het veel drukker en je
woont dicht op elkaar. Voor studie zou
ik denk ik wel naar de stad verhuizen,
maar als ik ouder ben wil ik toch liever
in een dorp wonen. Ik denk dat ik dan
het liefst terug wil naar Horst aan de
Maas.

van
huis
uit

Met spoed gevraagd een

ervaren
kapster

Wie wil er graag in een pas
verbouwde moderne kapsalon komen
werken? We zijn een gezellig team.
We vragen iemand met ervaring
op het gebied van moderne en
klassieke kaptechnieken.
Flexibiliteit in werktijden is een pré.
Graag zo spoedig mogelijk reageren.

Herstraat 8, 5961 GJ Horst ★ T 077 - 398 19 33 / 06 - 10 01 12 92
info@happyhairhorst.nl ★ pkleeven@planet.nl ★ www.happyhairhorst.nl

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Mies
Column
Hoezo
economische
crisis?
Een wijs advies vanuit het
parlement: volgens Rutte
moeten we meer kopen, dat
zou ons volgens hem, bovenop
de economische crisis helpen.
Klinkt logisch, misschien breekt
hysterisch koopgedrag de
neergaande economische
spiraal om hem vervolgens
weer in de goede richting te
duwen? Toch hebben winkeliers
hier blijkbaar geen oren aan.
Verkopen wilde de
winkeljuffrouw afgelopen
weekend duidelijk niet.
Je zou denken dat ’verkoop’
het enige is waar winkeliers aan
denken, vooral in deze
economisch zware tijd, toch? Daar
merkte ik afgelopen weekend
helemaal niets van. Blijkbaar
gaat het wel goed en valt de
economische crisis wel mee. Met
Rutte zijn opdracht in mijn
achterhoofd, vroeg ik afgelopen
weekend een winkeljuffrouw om
een kledingstuk in een kleinere
maat. Met veel pijn en moeite
ging ze langzaam op zoek en
kwam vervolgens niet meer
terug. Oké, dan niet. Bij het
verlaten van de winkel viel dat
geweldige rokje me toch weer in
het oog: in de etalage hing
waarschijnlijk mijn maat... Nog
maar een keer terug naar binnen
om een andere winkelier aan de
jas te trekken. Zonder succes...
Inderdaad hing mijn maat in de
etalage, maar ze was niet van
plan het eruit te halen. Ik moest
13 juli maar terug komen. Ik
dacht het dus niet. Nu of niet.
“Ja, maar woon je hier dan niet
in de buurt?” Nee, ik koop het nu
en anders niet. “Ja, als je nou
over een paar weken terug
komt?” Was ik niet duidelijk?
Halloohoo, ik wil het nu kopen,
en niet over een paar weken.
“Sorry, we halen het niet uit de
etalage.”
Probeer ik nog zo goed te
luisteren naar Rutte’s wijze
advies en op die manier mijn
steentje bij te dragen aan de
Nederlandse economie, houdt
nota bene de winkelier me zelf
tegen. Economische crisis? Dat
valt geloof ik nog best wel mee.
Mies
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Geslaagden HALLO Horst aan de Maas
Ook na de herkansingen is er nog een aantal leerlingen in Horst aan de
Maas dat met het diploma op zak de vakantie kan beginnen. Daarnaast zijn
nu ook de geslaagden van de middelbare scholen uit Venlo en Venray
bekendgemaakt. Namens HALLO Horst aan de Maas gefeliciteerd!

Dendron College
De leerlingen uit Horst aan de Maas
die in het tweede tijdvak geslaagd
zijn op het Dendron College in Horst,
zijn:

Atheneum
Claudia ten Brink Horst, Bo Cuppen
Hegelsom, Elise Dekker Hegelsom,
Casper Heijligers Horst, Vivianne
Mooren Meerlo, Joep van den Munckhof
Horst, Jos Raedts Sevenum, Daphne
Spreeuwenberg Horst, Celine Vullings
Sevenum.

Havo

Vmbo Basisberoepsgerichte
leerweg
Afdeling: Zorg en Welzijn
Divin Ndombele Sevenum, Sanne
Verstegen Sevenum.

Vmbo Theoretische Leerweg
Kevin Gielen Hegelsom, Amber Hagens
Horst, Bo Holtackers America, Celine
Roeffen Horst.

Vmbo Kaderberoepsgerichte
Leerweg
Afdeling: Metaalelektro
Mayck van Rens Grubbenvorst.
Afdeling: Zorg en Welzijn
Bram Hermans America, Anne Sikes
America.

Vmbo Theoretische Leerweg

Lidy van den Bercken Grubbenvorst,
Kim Deenen Hegelsom, Tom Hermans
Tienray, Giel Hondong Grubbenvorst,
Nils Keizers Horst, Nanja Leijser
Grubbenvorst, Willem Mulders Kronenberg, Merijn Roeleveld Grubbenvorst,
Mark Schatorjé Grubbenvorst, Nic van
de Ven Sevenum.

Alessandro Cinque Grubbenvorst, Joreno
van de Ven Melderslo.

Vmbo Kaderberoepsgerichte
leerweg

Citaverde College

Merel Baan Grubbenvorst, Niels
Claes Horst, Wessel Clevers
Grubbenvorst, Erik Jenniskens Horst,
De leerlingen uit Horst aan de Maas
Pim Poels America, Jordi Wennekers
die in het tweede tijdvak geslaagd
zijn op het Citaverde College in Horst, Grubbenvorst.
zijn:

Gemengde leerweg
landbouw
Sjors van Dijk Sevenum.

Elfi Breeman Grubbenvorst, Koen
Campman Swolgen, Kris Cox Horst,
Hélène Duijf Horst, Tij van Enckevort
Sevenum, Jeroen Joosten Horst,
Mandy Peeters America, Sadaf Sardari
Shahbolaghi Hegelsom, Bart Thielen
Lottum, Ward Versleijen Meterik, Hilde
Vlemmix Horst.

Vmbo Theoretische Leerweg

Basisberoepsgerichte
leerweg landbouw
Joep Driessen Horst.

Blariacumcollege
De leerlingen uit Horst aan de Maas
die geslaagd zijn op het
Blariacumcollege in Venlo, zijn:

Vwo

Vmbo Basisberoepsgerichte
leerweg
Lukasz Charuba Sevenum, Dennis
Schemen Sevenum, Yoeri Veldhuizen
Grubbenvorst.

College
Den Hulster
De leerlingen uit Horst aan de Maas
die geslaagd zijn op College Den
Hulster in Venlo, zijn:

Vwo

Anke Martens Lottum, Britt Scheres,
Grubbenvorst

Francesco Cinque Grubbenvorst, Saskia
van de Goor Broekhuizenvorst, Jim
Zeelen Sevenum.

Havo

Havo

Willem Aarts Grubbenvorst, Joris
Coenders Horst, Jenette Rihia Grubbenvorst, Imke van der Sanden Grubbenvorst, Maartje Willemsen Grubbenvorst,
Roos Zeelen Grubbenvorst.

Coen Aarts Horst, Wouter Hafkamp
Grubbenvorst, Daan Verlijsdonk Horst.

Vmbo Gemengde Leerweg

Raayland College
De leerlingen uit Horst aan de Maas
die geslaagd zijn op het Raayland
College in Venray, zijn:

Vmbo Basisberoepsgerichte
Leerweg
Dawid Budnicki Horst, Priscilla Rijsmus

Broekhuizen, Samantha Rijsmus
Broekhuizen.

Vmbo Kaderberoepsgerichte
Leerweg
Lukasz de Roon, Meerlo.

Praktijkonderwijs
Lisa Derks America, Luuk Gielen
Sevenum, Robin Janssen Horst, Anouska
Kellenaers Horst, Richard van Ooijen
Melderslo, Albert Shala Horst, Rens
Tielen America.

Slagingspercentages
gestegen
De middelbare scholen in Horst aan de Maas hebben afgelopen week
hun diploma’s uitgereikt. Hoewel gevreesd werd voor een stijging van
het aantal gezakten vanwege aangescherpte exameneisen, scoren de
middelbare scholen in Horst aan de Maas relatief constant.
In Horst aan de Maas bleek het
slagingspercentage redelijk stabiel.
Op het Dendron College in Horst blijkt
het percentage op het vmbo na de
herkansingen ongeveer gelijk aan
vorig jaar. Op het vmbo slaagde in
2012 99,2 procent. Dit jaar is dat 98,6
procent. Het aantal geslaagden op
het vmbo van het Dendron College
is al jaren redelijk stabiel. Op havo
steeg het slagingspercentage dit jaar:
van 90,0 procent in 2012 naar 94,0
procent dit jaar. Het aantal leerlingen
dat op het vwo geslaagd is, vertoonde
ook een sterke stijging: waarin
2012 slechts 85,0 procent slaagde,

behaalde dit jaar 99 procent van alle
vwo-leerlingen haar diploma. Op het
Citaverde College in Horst is in 2013
97 procent van de eindexamenkandidaten geslaagd. In 2012 merkte de
school juist een daling van het aantal
geslaagde kandidaten. Toen haalde
slechts 88,8 procent haar examens.
In 2011 lag het percentage al voor de
herkansingen op 97 procent. Door de
nieuwe aanvullende eindexameneis,
dat leerlingen gemiddeld een voldoende moeten halen op het centraal
examen, werd vooraf gevreesd voor
een enorme toename van het aantal
gezakte leerlingen.

Indy Boom Grubbenvorst.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Kom proeven!
ZACHT
BELEGEN

per kilo

LUXE
HOLLANDER

500 gram

Romige belegen kaas
(met goud bekroond)

18 maanden natuur
gerijpte kaas

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!

7,95
6,25

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

BEDMODE

BADMODE

TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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ExTRA GROOT VAN € 89, VOOR € 49,
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Slapen in Limburg
lanceert nieuwe website
Slapen in Limburg, de vereniging van kleine recreatieve overnachtingsbedrijven in Horst aan de Maas, lanceerde
maandag 1 juli haar vernieuwde website.

Zaterdag 6 juli
Diverse bedrijven zoals bed and
breakfasts, groepsaccommodaties
en campings binnen de gemeente
Horst aan de Maas hebben zich in
2007 officieel verenigd onder de

noemer Vereniging Verblijfsrecreatieondernemers Horst aan de Maas. Doel
van de vereniging is belangenbehartiging voor de kleine verblijfsrecreatie
ondernemer. Daarnaast worden er

gezamenlijk activiteiten georganiseerd,
zoals Kunst op vakantie, dat op 14 juli
plaatsvindt. Onlangs heeft de organisatie besloten verder te gaan onder de
naam Slapen in Limburg.

Bouw huurwoningen
In Melderslo en Meerlo worden komende maanden in totaal twaalf huurwoningen gebouwd. Deze worden
ontwikkeld door Woonwenz.

MEUK

rock & roll feestband (20.00)

Zondag 7 juli

Frühshoppen

mit der Breethaler muzikanten (11.00)

Fever of Live
Piano Train

(16.00)

(19.00)

Maandag 8 juli

Appie Heijn

(13.00)

The John Henry Orchestra

Random

(15.00)

(19.00)

Dinsdag 9 juli

Kelly K &nd band
She’s got Legs
Once Again

(19.00)

(21.00)

(23.00)

Op de plek van de voormalige
gemeenteloods in Meerlo komen vier
huurwoningen in de sociale sector.
De gymzaal in Melderslo maakt plaats
voor acht woningen, waarvoor ook

senioren zich in kunnen schrijven.
De woningtoewijzing vindt plaats
naar rato van de leeftijdsgroepen
die geïnteresseerd zijn. Na de
bouwvak wordt gestart met de

bouwwerkzaamheden. De planning
is dat de huurwoningen voor de
zomervakantie van 2014 worden
opgeleverd.
(Foto: 2.0 Architecten)

Quatorze Juillet in Sevenum
Hemelse Wijn en Gasterie Lieve Hemel in Sevenum staan op 14 juli uitgebreid in het teken van Frankrijk. Dan
wordt namelijk vanaf 11.00 uur de nationale Franse feestdag gevierd, Quatorze Juillet.
Hemelse Wijn importeert uit het
zuiden van Frankrijk wijnen, die
worden verkocht en verschonken. In
Gasterie Lieve Hemel is het mogelijk
om in één van de in Franse stijl

gedecoreerde hotelkamers te logeren.
Elk jaar vieren Hemelse Wijn en
Gasterie Lieve Hemel de bekendste
Franse nationale feestdag. Ook dit jaar
wordt op 14 juli een Frans pleinfeest

georganiseerd met onder meer een
mobiele kok, Franse streekproducten
en oude spulletjes en livemuziek door
een Franse chansonnier met gitaar en
accordeonist.

Woensdag 10 juli

System Pilot

(19.00)

Een samenwerking tussen:
OJC Cartouche, Station America & Café Boëms Jeu
Locatie: Café Boëms Jeu,

Pastoor Jeukenstraat 27

Alle dagen entree vrij

www.kermisamerica.nl

12

winkel&bedrijf
nieuws

Overname en
directiewissel bij Hotraco

Lieve Hemel tweede
‘leukste’ hotel
Gasterie Lieve Hemel uit Sevenum is tweede geworden in de landelijke verkiezing Beste hotel van Nederland. Ruim 711 stemmen werden
uitgebracht op het hotel. La Vie En Rose uit Lottum eindigde op een
twaalfde plek.
Met een gemiddeld waarderingscijfer van 9 eindigde de
Sevenumse gasterie net onder Hotel
Restaurant Ruimzicht uit Zeddam.
Ook de Lottumse bed and breakfast

04
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Hotraco-eigenaren Chris en Anny Beelen droegen vorige week de aandelen van hun bedrijf over. De dagelijkse
leiding over het bedrijf uit Hegelsom komt in handen van Diederik Fetter, Erick Gielen en Edwin van Rensch.

kreeg ruim een 9 van het publiek.
Zij hadden echter minder stemmen
binnengehaald. Op 1 juli vond de
awarduitreiking plaats op Kasteel de
Hooge Vuursche in Baarn.

kipmeloen

1.95

geldig vanaf 4 juli t/m 10 juli

broodje van de week

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

Erick Gielen en Edwin van Rensch
zijn beiden al jaren verbonden aan het
bedrijf. Diederik Fetter neemt de rol van
algemeen directeur op zich. De nieuwe
directie bij de Hegelsomse bedrijvengroep Hotraco trad aan nadat de
beoogde transactie op dinsdag 25 juni

10

succesvol was afgerond. Hotraco werd in
1974 opgericht door Chris Beelen en zijn
echtgenote Anny Beelen-Stappers.
Hotraco groeide uit tot een internationaal bedrijf als producent en ontwikkelaar van innovatieve automatiseringssystemen. Op 26 juni namen Chris en Anny

na 39 jaar afscheid van Hotraco. De
beslissing om met een nieuwe driehoofdige directie door te gaan, is een
gezamenlijk besluit geweest. Met deze
wijziging hoopt het bedrijf de continuï01en de gestarte
teit te waarborgen
09 te versnellen.
internationale uitbouw
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De (pas)fotograaf van Horst
“Die grap komt vaak terug”, zegt Eugene van Hoof, eigenaar van Foto ID in Horst. “Vraagt de klant: Maakt u
pasfoto’s? en dan antwoord ik: Nee, al een jaartje of twintig!”

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

Westerholtstraat 10, Horst

06 53 47 28 07 / t.hoeymakers@home.nl
te koop en dagelijkse levering van:

metselzand
vulzand

betonzand

teelaarde

•

voegzand
cement

•

•

•

tuinturf

vloerzand

potgrond
•

grind

diverse soorten compost
inname: schoon puin
u kunt bij ons ook terecht voor:

verhuur van kraanauto
en graafmachine
openingstijden: maandag op afspraak
dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 08.30 - 15.00 uur

In 1991 is de goedlachse Brabander in Horst aan
de slag gegaan, toen hoofdzakelijk als fotohandel met
fotografie erbij. Nu is het omgedraaid.
Fotografie werd steeds belangrijker voor Foto ID en
gezien de nationale en internationale onderscheidingen
die de fotografen ervoor kregen, gaat ze dat goed af. “We
houden ons nu hoofdzakelijk bezig met vakfotografie,
van pasfoto’s tot trouwreportages, van studiofotografie
tot fashion en van bedrijfsfotografie tot Hollands next
home model”, legt Eugene uit. “Dat wil niet zeggen dat
we de mensen uit Horst aan de Maas die apparatuur
of accessoires zoeken in de kou laten staan. We hebben
altijd een kleine voorraad en de rest gaat op bestelling.
Ook voor vragen en service kun je gewoon binnenlopen
op de nieuwe locatie. Want ja, het is nog steeds wennen

voor sommige mensen dat we niet meer in het midden
maar aan de rand van het centrum van Horst zitten”, aldus
Eugene.
Foto ID is gevestigd in het historische pand op
Veemarkt 7a, vlakbij het gemeentehuis. Dus naast
vakfotografie en pasfoto’s, kan men ook bij Foto ID ook
terecht voor camera’s met accessoires, lijsten, verrekijkers
en drukwerk. “En ook dat doen we niet pas”, lacht
Eugene.

Veemarkt 7a, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 16 45 www.fotoid.nl
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Starters
in de regio
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Appelmoes van Hoeymakers Fruit

Twedde Kans
Kringloopwinkel

Genomineerd voor Smaak van
Nederland

Bedrijf:

Het Sevenumse familiebedrijf Hoeymakers Fruit heeft zich met haar huisgemaakte appelmoes weten te
nomineren voor de halve finale van De Smaak van NL.

Twedde Kans
Kringloopwinkel
Eigenaar: Ber Heijligers
Adres:
Noordsingel 43
Plaats:
5961 XW Horst
Telefoon: 077 397 12 54
E-mail:
info@tweddekans.nl
Website: www.tweddekans.nl
Sector:
detailhandel
Start:
27 april 2013
Activiteiten
Twedde Kans is een echte
kringloopwinkel. De verkregen
goederen worden tegen lage
prijzen verkocht. Mensen
kunnen goede en herbruikbare
spullen brengen en grotere
stukken worden gratis
opgehaald. De opzet van de
winkel is om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
een perspectief te bieden op
een leuke en ontspannen
manier. Ook vrijwilligers zijn
van harte welkom om te
helpen. Tevens wil de winkel
voorkomen dat de afvalberg
alsmaar groeit en wil daarmee
een steentje bijdragen aan het
verminderen van de CO2uitstoot.
Doelgroep
Iedereen die van snuffelen
houdt. Voor de mensen die
minder te besteden hebben,
is de winkel echt een uitkomst.
Er is een heel grote voorraad
met veel merkkleding
(in uitstekende staat). Daardoor
komen er veel jongeren naar de
winkel, lekker scoren voor een
kleine prijs. Wie uit is op
koopjes of op zoek naar iets
speciaals, moet zeker rond
komen neuzen, het aanbod is
elke dag anders en altijd zeer
divers.
Onderscheidend vermogen
Het verlengen van de
levensduur van goederen.
Wat er vandaag niet is, kan er
morgen wel zijn en wat er
vandaag is kan morgen weg
zijn. Dan het ondersteunen van
de voedselbank afdeling Horst,
dit geeft de ondernemers een
heel goed gevoel. Ze zijn niet
bezig met omzet draaien maar
gewoon leuk bezig en op deze
manier proberen om te leven
en te laten leven. Elke dag staat
gratis koffie en thee met cake
op tafel, iedereen is welkom,
al is het maar voor de
gezelligheid.

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

Het familiebedrijf van Frank en
Manon Hoeymakers wordt omringd
door boomgaarden, waar al decennia lang appels en sinds 2012 ook
peren verbouwd worden. Vorig jaar
namen Manon en Frank het bedrijf over
van Franks ouders. De boomgaarden
worden gerund door Frank, zijn vader
en een vaste medewerker. Manon runt
het bedrijf op organisatorisch gebied.
Manon wilde graag innoveren en iets
nieuws toevoegen aan de gebruikelijke
bedrijfsgang. Zo verzorgen Frank en
Manon sinds dit jaar het schoolfruit op
de basisschool van hun kinderen.
De huisgemaakte appelmoes van
de familie Hoeymakers werd in het
leven geroepen toen de kinderen
van Frank en Manon opgroeiden: “In
fruithapjes van kinderen mag geen
suiker verwerkt worden. Ik ging op
zoek naar een recept voor lekkere,
zoete appelmoes zonder toevoegingen”, legt Manon uit. De natuurlijke
zoetheid in haar appelmoes bereikt
Manon door appels te verwerken die
laat geoogst worden en daardoor meer
natuurlijke zoetheid bevatten. Dit in
tegenstelling tot andere appelmoes,
waar suikers en conserveringsmiddelen aan worden toegevoegd. Dit
recept, dat al jaren gegeten wordt in
huize Hoeymakers, zal op aanraden
van hun innovatieadviseur op de markt
worden gebracht. Het was dezelfde
adviseur die de appelmoes van Frank
en Manon opgaf voor de verkiezing van
De Smaak van NL. Hun vier kinderen
Maud, Max, Merle en Mayke zijn de
promotors van de genomineerde
‘appelMMMMoes’, die met haar naam
verwijst naar de vier.
De Smaak van NL is een verkiezing
van het lekkerste product van
Nederlandse bodem, die dit jaar voor
de zesde keer wordt uitgereikt. Dit
maal werkt de wedstrijd samen met de
Regio van de Smaak 2013: Venlo.
De voorrondes vonden op 20 juni
plaats in drie regio’s in Nederland.
Manon mocht op 20 juni haar product
en haar visie presenteren aan een
drietallige jury op de Hoge Agrarische
School (HAS) in Den Bosch. Van de 23
deelnemers in regio Zuid mochten er
tien door naar de halve finales, waaronder tot hun verbazing ook Manon en
Frank.

Ik zie uitdagingen

Kom spelen in ons
maïs labyrint!

Pret
ng
voor jod
en ou

De appelmoes die Manon samen
met haar schoonmoeder verwerkt,
zal op 5 september gepresenteerd
worden tijdens de halve finales, die
plaatsvinden in Den Bosch. Daar zal er
verder worden ingegaan op het concept
en de motivatie van de deelnemers.
Ook moet Manon dan een plan van
aanpak presenteren. “Het is lastig om
in te schatten hoeveel appelmoes er
dit jaar gemaakt moet worden, vooral
omdat de productie alleen plaats kan
vinden na de oogst in november”, legt
Manon uit. Manon verwacht zelf niet
tot de finale te komen, maar laat alles
op haar afkomen en wil alles geven.
“Ik zie geen problemen, wel uitdagingen”, lacht Manon. Uiteindelijk zullen
er negen landelijke finalisten strijden
om de titel De Smaak van NL op
25 november in Gennep.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
04 juli 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Win een barbecue met
de beste buurtkorf!
Hoe is het met de tuinkorf van uw buurt? Is het netjes rond de korf? Altijd het goede tuinen snoeiafval erin? Dan maken u en uw buren kans op een gratis buurtbarbecue!

Extra avondopenstelling burgerzaken
in de zomermaanden
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de
Maas weer extra avondopenstellingen in de
drukke zomerperiode op donderdag. Vanaf
6 juni is de afdeling Burgerzaken open van
16.00 uur tot 20.00 uur. Dit betreft de data 6
juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli en
11 juli.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag op afspraak terecht kunt? U kunt deze
afspraak zelf via de website inboeken. Heeft
u op het moment, dat u deze afspraak wilt

Goed gedrag beloond
In Horst aan de Maas maken we allemaal gebruik van de tuinkorven en in de regel gaat dat
prima. Als gemeente zien we graag dat inwoners de korven op de juiste manier gebruiken.
Goed gedrag mag wel eens beloond worden!
En niet getreurd: ook buurtkorven waar het nu
nog wel eens een rommeltje kan zijn maken
nog kans. Gewoon de boel op orde krijgen en
houden rond de korf.

•

Aanmelden vóór 31 augustus
Voor iedereen geldt: stuur vóór 31 augustus een
foto van de tuinkorf bij jou in de buurt en je dingt
mee naar de gratis buurtbarbecue. De winnaar
wordt gekozen op basis van onaangekondigde
inspecties.

Eigenlijk heel simpel dus. En een wel heel
gemakkelijke manier om samen met de buren
kans te maken op een supergezellige BBQavond met heerlijk eten! Gewoon meedoen!

Gewoon meedoen
Nog even de spelregels op een rij die overigens
ook buiten deze prijsvraag al gelden:

•
•

•

De tuinkorf wordt alleen gebruikt voor ﬁjn
tuin- en snoeiafval.
Takken in de korven mogen niet langer zijn
dan 50 cm.
Boomstronken, groente- en fruitafval en
mest, stro of poep van uw huisdier horen niet
in de tuinkorf thuis.
De tuinkorven mogen niet overvol zijn en het
tuin- en snoeiafval ligt netjes in (en niet
naast) de korf.

Meer informatie
Ga naar www.horstaandemaas.nl en upload een
foto van de tuinkorf bij jou in de buurt. Heb je
vragen, mail dan naar gemeente@horstaandemaas.nl of bel 077 - 477 97 77

Centrum Sevenum

Nieuwe parkeerplaatsen
gereed!

maken, geen computer ter beschikking?
Geen probleem. Belt u het gemeentehuis
(077-477 97 77) en onze medewerker zal
graag voor u deze afspraak reserveren.
Denk eraan dat uw kind bij de aanvraag en
het afhalen van het reisdocument aanwezig
moet zijn en eventueel in het bezit hebbende
reis-documenten moet inleveren.
U kunt op de website bekijken of het door u
aangevraagde paspoort of Nederlandse
identiteitskaart klaar ligt.

In het centrum van Sevenum is hard gewerkt aan
de aanleg meer dan 100 parkeerplaatsen tussen
sportcomplex De Kruisweide en het winkelcentrum
De 4 Jaargetijden. In de week van 9 juli zijn de
parkeerplaatsen klaar voor gebruik. De plaatselijke

winkeliers zijn blij met de uitbreiding. Zij benadrukken de goede samenwerking met de aannemer
waardoor alles soepel is verlopen. De aanleg
van de parkeerplaats is onderdeel van het totale
centrumplan Sevenum.

Groenonderhoud

Adopteer een haag
Het echtpaar van den Bekerom – Hendriks vierde op zaterdag 29 juni haar 60 jarig huwelijksjubileum.
Naast de persoonlijke felicitaties van burgemeester van Rooij ontving het paar een mooie bos bloemen en het traditionele herinneringsbord.

De gemeente gaat de komende tijd een
aantal hagen verwijderen. Sommige hagen
passen niet meer in de omgeving waarin ze
staan en hebben geen functie meer.
Inwoners die de haag graag willen behouden

krijgen de mogelijkheid om deze zelf te onderhouden. Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas.nl
De lijsten liggen ook ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis.
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Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.

Meterik
Speulhofsbaan 24
‘Woningbouw Speulhofsbaan Meterik’
Speulhofsbaan ong.
Crommentuijnstraat 67

America
Dorperpeelweg 12
Broekhuizen
Veerweg 13
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 16 - 18 - 18a
Grubbenvorst
Buitengebied Grubbenvorst, perceel L534
Molenveld
De Akkervrouw 3
Horst
Kranestraat 90
Veld-Oostenrijk 13
Venrayseweg 101
Hoofdstraat 25
Rietbos 62
Bremweg 2
Melderslo
Eikelenbosserdijk 4
Koppertweg 5
Broekhuizerdijk 49

Sevenum
Grubbenvorsterweg 66,
De Hees 25 en 2A
De Hees 25
Op den Bergen 5
Swolgen
Donkstraat 14
Tienray
Over de Beek 1a
Horst aan de Maas
Fietspad Melderslo-Broekhuizen, tracédeel C
Aanwijzing toezichthouder
(bevolkingscontroleur)
Vertrokken naar onbekende bestemming
Wijziging mandaatregister

Onderhoud bomen

Snoeiwerkzaamheden
Venrayseweg en
Tienrayseweg in Horst
Van maandag 22 juli t/m vrijdag 2 augustus
worden de bomen langs de Venrayseweg
en Tienrayseweg in Horst gensnoeid.
Enkele bomen zijn in zo’n slechte staat dat
we ze moeten rooien.
Verkeershinder
Tijdens het snoeien van de bomen kan de
weg geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn
voor verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Er zijn plaatselijk omleidingen
aangegeven.
Planning
22 juli t/m 23 juli: Venrayseweg/Lindweg tot
Tienrayseweg/Kreuzelweg.
24 juli t/m 26 juli: Venrayseweg/Noordsingel
tot Venrayseweg/Lindweg.
29 juli t/m 2 augustus: Tienrayseweg/
Kreuzelweg tot Mackayweg.

Bereikbaarheid
Alle hulpdiensten zijn geïnformeerd. Houdt u
er rekening mee dat ook de bus tijdens het
afsluiten wordt omgeleid. De afvalinzameling gaat gewoon door. U kunt uw afval op de
gebruikelijke dag en manier aanbieden.
Tot slot
Wij doen er alles aan om de hinder te beperken, maar het is onvermijdelijk dat er enige
overlast ontstaat. Wij vragen hiervoor uw begrip.Heeft u nog vragen over de verkeersmaatregelen dan kunt u contact opnemen met Ton
Peeters.Voor vragen over de uitvoering kunt
u contact opnemen met Mart Peeters. Beiden
zijn bereikbaar op telefoonnummer
077 - 477 97 77.
Voor verdere informatie kijk op onze website:
www.horstaandemaas.nl

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?
Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen in de tuinkorf.

Op vrijdag 28 juni opende burgemeester van Rooij de “nieuwe” Winkel van Sinkel aan de
Irenestraat 31 – C in Grubbenvorst.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

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

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u
bij de afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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RAADSFEITEN
EDITIE 04 JULI 2013

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering
dinsdag 4 juni

De raadsvergadering
van dinsdag 25 juni

Op dinsdag 4 juni vindt een relatief korte raadsvergadering plaats met in totaal twaalf agendapunten, waarvan de punten 5,7,8,10,11 en 12 bij hamerslag werden geaccordeerd.

Op de agenda staan ondermeer de onderwerpen het Programmaplan Sociaal Domein, het
paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten en het voorstel tot het vaststellen
van de Kadernota 2013. De duur van de vergadering bedraagt dan ook ruim 3,5 uur.

Spreekrecht raadsleden
De heer Coppus vraagt zich af waarom het
ﬁnancieel resultaat van de Floriade nog steeds
niet binnen is. De voorzitter geeft aan dat op
19 juni de aandeelhoudersvergadering van de
Floriade plaatsvindt. Hij stelt bovendien voor,
dit onderwerp tijdens de volgende raadsvergadering op de agenda te zetten. De heer van
Rooij heeft de portefeuille inzake de Floriade
van voormalig wethouder Litjens overgenomen. De heer Coppus zet hier vraagtekens bij.
Hij stelt dat de voorzitter hierdoor politiek gezien mogelijk in een lastige positie kan komen.
De heer Kemperman vindt periode tussen
aandeelhoudersvergadering en de laatste
raadsvergadering van 25 juni vrij kort. Raden
van de verschillende gemeenten, die betrokken waren bij de Floriade, worden volgens de
voorzitter pas geconsulteerd nadat duidelijk
is, welk besluit is genomen ten aanzien van
overname gebouwen op het voormalige
Floriadeterrein.
Huisvesting arbeidsmigranten
De SP twijfelt aan de voorstellen uit de brief
van het LLTB inzake deze kwestie. De voorzitter stelt voor het punt paraplubestemmingsplan
in de volgende raadsvergadering te bespreken.
De heer Beurskens spreekt de hoop uit dat
het eerstvolgende debat over deze kwestie
opiniërend is en nog niet besluitvormend. De
voorzitter stelt voor de opmerking van de heer
Beurskens voor te leggen aan het presidium.
De vraag die niet gesteld mocht worden
De heer Spreeuwenberg voelde zich niet correct behandeld tijdens vergadering van 9 april
waarbij hem het woord door voorzitter werd
ontnomen en hoe collega raadsleden hiermee
om gaan. Voorzitter meende dat het terecht
was dat discussie werd beëindigd en dat het
niet persoonlijk bedoeld was. In het huishoudelijk reglement is afgesproken om slechts één
ronde te doen tijdens behandeling van spreekrecht om strakkere termijn met betrekking tot
tijd te bieden.

Aanpassing verordening leerlingenvervoer
Sprekers van verschillende partijen noemen de
behoorlijk hoge kosten van het leerlingenvervoer.
De heer Tegels verzoekt het college om -met
betrekking tot het leerlingenvervoer- te blijven
discussiëren met de doelgroep. Bij aanbesteding
in 2014 moeten volgens hem de kwaliteitseisen
van het vervoer gewaarborgd blijven. De heer
Bouten vraagt hoe het college omgaat met
zogenaamde signatuurleerlingen, leerlingen die
bijvoorbeeld omwille van hun geloofsovertuiging
geen geschikt onderwijs binnen de gemeentegrenzen kunnen volgen. De heer van Driel heeft
vanuit andere gemeenten vernomen, dat steeds
meer mensen gebruikmaken van het leerlingenvervoer om de kinderen naar openbare scholen,
die verder weg gelegen zijn, te laten gaan. Hij
is bang dat dit in Horst aan de Maas ook gaat
gebeuren. Aangezien de wet voorschrijft dat
gemeenten de kosten van het leerlingenvervoer
zelf dienen te betalen, zou dit volgens hem
negatieve consequenties kunnen hebben voor de
begroting van het leerlingenvervoer. De heer van
Driel vraagt het college hier eens kritisch naar te
kijken en overweegt hierover namens zijn partij
een motie in te dienen.
De heer Coppus zet vraagtekens bij zelfredzaamheid van de burgers in deze kwestie. De dagelijkse praktijk leert volgens hem dat zelfstandig
reizen voor bijvoorbeeld een tienjarig kind niet
altijd een voor de hand liggende keuze is. Hij pleit
ervoor kinderen binnen gemeentegrenzen het
onderwijs te bieden dat zij nodig hebben. Ook de
toenemende zorg voor familieleden in combinatie
met werken, baart hem zorgen Volgens de heer
Coppus krijgen ouders op deze manier teveel op
hun bordje. Wethouder van Rensch constateert
dat iedereen het op hoofdpunten met elkaar eens
is. Hij reageert op de uitspraken van de verschillende sprekers en licht zijn antwoorden toe. De
aanpassing is volgens de heer van Rensch geen
verslechtering. Hij licht toe dat er naar wordt gestreefd om kinderen, die daartoe in staat zijn, op
eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer
naar school te laten gaan.

Raadsthema-avond 11 juni

Op 11 juni word een raadsthemabijeenkomst gehouden over het Persoonsgebonden Budget.
Tijdens deze zeer druk bezochte avond worden de raadsleden bijgepraat over ervaringen uit de praktijk.
Op de foto vertelt mevrouw Lyan Neppelenbroek haar verhaal.

De raadsvergadering van 25 juni, de laatste voor het zomerreces. Op dinsdag 27 augustus is
weer de volgende raadsactiviteit, n.l. de commissie Samenleving.
Programmaplan Sociaal Domein “Goed zijn
voor elkaar”
De meeste partijen complimenteren de wethouders Op de Laak en Wijnhoven met het
plan, aangevuld met her en der kanttekeningen
en suggesties.
Mevrouw Craenmehr is vol lof over het plan.
Haar fractie vindt dat de zorg meer bij mantelzorgers en vrijwilligers moet komen te liggen.
Mensen moeten meer oog en zorg voor elkaar
krijgen. De heer Bertrams onderstreept dat
werk een belangrijk issue is en blijft, ook in de
zorg. Het is aan de gemeente om te zorgen voor
de juiste verbindingen tussen vraag en aanbod.
Ook de heer Bouten maakt de wethouders
complimenten. Veel vergaderingen en themabijeenkomsten hebben volgens hem een visie
opgeleverd die leidt tot een integrale aanpak
van de zorg. Visie raakt mensen in de samenleving. Hij wil aan het plan toevoegen dat de
burgers weliswaar primair verantwoordelijk
zijn voor de aanpak van de zorg voor anderen,
maar secundair, indien nodig, de overheid ook
haar verantwoordelijkheid moet nemen.
Paraplubestemmingsplan huisvesting
arbeidsmigranten
Onder voorzitterschap van de heer de Hoon
start het debat over het bestemmingsplan, aangezien de heer van Rooij portefeuillehouder in
deze kwestie is.
De heer van Rengs heeft enkele opmerkingen
en vragen. Hij dient namens de SP een amendement in op het paraplubestemmingsplan.
Hierin wordt gevraagd niet maximaal 10 arbeidsmigranten per woning te huisvesten, maar
het maximum aantal bewoners per woning te
koppelen aan bouwbesluit. Bovendien is de
heer van Rengs teleurgesteld dat pas 30% van
de ondernemers voldoet aan de huisvestingsregels.
De heer Brouwer stelt namens het CDA dat
integratie van arbeidsmigranten voorop staat
en ze dus –letterlijk- niet in een hokje geduwd
mogen worden. Hij pleit voor hard optreden
tegen ondernemers, die de huisvesting slecht
hebben geregeld.
De heer Beurskens (Essentie) is blij met het
plan; het biedt immers duidelijkheid naar alle

betrokken ondernemers. Hij is echter niet gelukkig met hoge concentratie arbeidsmigranten
op sommige woonlocaties. Het tijdelijk of op
langere termijn opvangen van arbeidsmigranten in kleine concentraties bevordert volgens
hem bovendien de integratie. Het risico dat ook
particulieren zich opwerpen als huisjesmelkers
baart de heer Beurskens zorgen. Het leidt er
volgens hem toe dat de goeden gaan lijden
onder de kwaden.
De heer van der Weegen meldt dat de spelregels rondom huisvesting arbeidsmigranten
reeds zijn vastgelegd in het beleidskader en de
PvdA-PK het parapluplan dan ook als een vertaalslag hiervan ziet. Verder benadrukt hij dat
hij liever geen huisvesting bij bedrijven ziet. Het
economisch belang van arbeidsmigranten dient
volgens hem ook niet onderschat te worden.
De heer van Rooij merkt in zijn reactie op dat
het paraplubestemmingsplan duidelijkheid
schept voor alle betrokken partijen. Hij raadt
het amendement van de SP af. Hij stelt o.a.
dat het bouwbesluit de veiligheid in en rond
woningen bepaalt en niet het maximaal aantal
personen dat zich in de woning mag vestigen..
Met betrekking tot handhaving benadrukt hij het
legaliseren van huisvesting in de zin van ruimtelijke ordening centraal staat. De ondernemers
is verzocht de huisvesting van arbeidsmigranten buiten de werkomgeving te realiseren.
Volgens hem is bovendien op allerlei terreinen
grote vooruitgang geboekt op het gebied van
huisvesting van arbeidsmigranten.
Na een behandeling in 2 termijnen wordt het
amendement van de SP niet overgenomen
en wordt het bestemmingsplan door de Raad
vastgesteld.
Vaststelling Kadernota 2013
De partijen zijn tevreden over de manier waarop
de Kadernota tot stand is gekomen. De raad
kan immers hiermee vooraf aangeven hoe de in
november vast te stellen Progamma-begroting
2014 er uit dient te zien. Waar de ene partij
nog de nodige vragen en wensen heeft, laat de
andere partij doorschemeren blij te zijn met de
zaken, zoals die in de nota zijn vastgelegd.
De SP stemt als enige partij tegen dit sturingsinstrument van de raad.
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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.

Hoe ziet jouw Europa eruit?
Europa. Een thema dat het nieuws beheerst, begonnen als een
succesvol project van vrede en veiligheid, maar inmiddels aanbeland op
een keerpunt. Een keerpunt waarop de keuze moet worden gemaakt hoe
de toekomst van Europa eruit zou moeten zien. En juist over die vraag gaan
Michiel Servaes (Tweede Kamerlid) en Judith Merkies (Europees
Parlementslid) op donderdag 11 juli in Lottum met ons in gesprek.
Deze themabijeenkomst wordt
georganiseerd binnen de 16-dorpentour van Partij van de Arbeid Horst
aan de Maas. In zestien maanden

bezoeken zestien Tweede Kamerleden onze zestien dorpen om
met ons als inwoners in gesprek
te gaan over onderwerpen die ons

raken in ons dagelijks leven. Volksvertegenwoordigers die op basis van
deze themabijeenkomsten weten wat
er leeft en speelt in onze zestien mooie
dorpen en hechte gemeenschappen.
We hebben een aantal mensen bereid
gevonden om vanuit hun perspectief
te laten zien hoe Europa eruit zou
moeten zien. Wietje Selen (toeristisch
ondernemer) en Elly Michiels-Fleuren
(agrarisch ondernemer) zijn enkelen

van deze betrokken inwoners die hun
medewerking toe hebben gezegd. De
activiteiten binnen de 16-dorpentour
beginnen echter met een canvasactie.
Van deur tot deur en van keukentafel
tot keukentafel gaan onze vrijwilligers
met Lottum in gesprek over de zaken
die voor ons als Lottummers van belang
zijn. De input gebruiken we voor het
verkiezingsprogramma en voor onze
dagelijkse politiek. Want naar aanlei-

ding van de eerste negen activiteiten
hebben we al een heel aantal problemen voor mensen, wijken en dorpen
op weten te lossen.
Graag zien we velen van jullie
op donderdag 11 juli om 20.30 uur
in café-zaal Den Hook om met ons in
gesprek te gaan over hoe Europa er in
de toekomst uit moet komen te zien.
Roy Bouten,
raadslid PvdA Horst aan de Maas

CDA gaat voor werken, wonen en welzijn
De hoofdlijn waar het CDA voor staat en waar we verantwoordelijkheid
voor nemen bestaat uit 3 thema’s: Stimuleer werkgelegenheid door een
goed ondernemersklimaat en het leggen van de juiste verbindingen; pak
de vraagstukken op de woningmarkt daadkrachtig aan; zorg in de zorg
voor een bewustwordingsproces vanuit de solidariteitsgedachte.
Werkgelegenheid is de beste sociale
zekerheid. Juist nu is dat cruciaal. Dat
wordt gecreëerd als bedrijven ruimte
krijgen om te groeien. Het stimuleren
van werkgelegenheid begint bij ondernemers. Daarnaast is het behoud van

werkgelegenheid erg belangrijk. Wij zijn
ons ervan bewust dat bedrijven het moeilijk hebben door de economische situatie
en door het groeiende aantal regels en
wetten. Wij gaan ervoor om lokaal zo min
mogelijk lastendruk op te leggen. Het

CDA heeft daarnaast volop aandacht voor
woningbouw. Recent hebben we daarover
een avond georganiseerd. We zijn toen
door marktpartijen bijgepraat over de
woningmarkt. Met name op het gebied
van sociale huur is er werk aan de winkel.
Daarnaast is ook energiezuinig (ver-)
bouwen een belangrijk vraagstuk. Het
CDA is daarover in gesprek met betrokkenen. Met die informatie als bagage,
gaan we verder met het oplossen van die
vraagstukken. Door alle bezuinigingen van

het kabinet in Den Haag liggen ook op het
gebied van zorg grote uitdagingen. Hoe
organiseren we zorg met menselijk maat?
De uitdaging is dat we met minder geld
meer taken opgelegd krijgen. Dat lukt
alleen als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Wij als CDA, maar ook
u als burger, als samenleving. Het CDA
gelooft in die samenleving. Een overheid
die alles oplost, is verleden tijd. De zorg
volledig aan de markt overlaten, leidt
tot ongewenst situaties. We kunnen dit

alleen oplossen als we dat met z’n allen
oppakken. Werken, wonen en welzijn,
dat zijn onze thema’s. Wij zijn benieuwd
naar uw mening. Wellicht schiet u onder
een stralende zon of op een vakantieadres een goed idee te binnen. Laat het
ons dan weten, het CDA hoort graag uw
mening. Voor nu wens ik u namens onze
CDA-fractie een mooie vakantie. Geniet
ervan.
Rudy Tegels, fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

Bibliotheek en Floriade-Greenpark
Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer stond er een groot
aantal zaken op de agenda, waaronder de decentralisatie van het sociaal
domein, de overname door Greenpark van tijdelijke investeringen in de
Floriade en een aantal kleinere bestemmingsplannen.
Over de decentralisatie van het
sociaal domein had elke fractie zo
haar eigen zorgen, maar de meeste
hadden ook veel waardering voor
de aanpak van het college. Dat
lag anders voor de overname door
Greenpark van de tijdelijke Floriadeinvesteringen. D66 heeft grote moeite

met dit voornemen. Op deze manier
wordt niet alleen de winst- en verliesrekening van de Floriade met bijna
vier miljoen ’opgepoetst’, maar hoeft
de Floriade ook niet te betalen voor
de sloop van de tijdelijke voorzieningen. Wij zullen daar bij de discussie
over de eindafrekening nog wel op

terug komen. Niet geheel onverwacht
kwam de SP nog met een voorstel
om de bibliotheken in Sevenum en
Grubbenvorst open te houden. De
coalitiepartijen (CDA, Essentie en
PvdA-PK) wilden fors bezuinigen op het
bibliotheekwerk en de vestigingen in
Sevenum en Grubbenvorst sluiten. D66
en SP waren tegen en mede daardoor
is gekozen voor een raadscommissie,
die advies uit moet brengen over de
toekomstige taken van de openbare
bibliotheek. SP wilde alleen meedoen

als vooraf zou worden afgesproken
dat de bibliotheken in Sevenum en
Grubbenvorst open zouden blijven.
Hoewel ook D66 ook tegen sluiting
was, hebben wij er voor gekozen,
zonder voorwaarden vooraf, wel deel
te nemen aan die commissie. SP kwam
in deze vergadering met een voorstel
de vestigingen open te houden en dat
te financieren door halvering van de
bijdrage aan diverse regionale samenwerkingsverbanden. Wij hebben tegen
dat voorstel gestemd. Niet alleen is de

financiering op zo’n korte termijn niet
haalbaar, maar wij hechten er aan
om de commissie haar werk te laten
doen, zoals afgesproken. En voor ons
is een woord een woord.
Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten
zaterdag 6 juli van 11.00 tot 12.00 uur
in de bibliotheek van Horst weer klaar
met een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Volgende keer nemen we de fiets
Essentie heeft het eerste politieke halfjaar van 2013 afgesloten met
een wandeling door Horst. Een mooi moment om als politieke fractie van
gedachten te wisselen over de afgelopen periode en wat gaat komen.
Het is daarbij goed om de resultaten of gevolgen van politieke besluitvorming te zien.
De wandeling begon in woonwijk
De Afhang. Het valt op hoe deze wijk
is opgebouwd. Veel groen waarbij ook
meteen zichtbaar wordt welke gevolgen de keuzes in het groenonderhoud
hebben. Hof te Berkel is het volgende

punt waar we stilstaan. Een prima
ontwikkeling waar nu volop wordt
gebouwd. Bij het punt waar nu aan de
bekabeling gewerkt wordt, wordt de
vraag gesteld of er een glasvezelkabel uit de grond komt. Meteen wordt

benoemd dat Horst aan de Maas als een
van de weinige gemeenten in Limburg
een dekkingsgraad heeft van ruim
90 procent. Vanuit Hof te Berkel zijn we
door Berkelsbroek gelopen. Er wordt
uitgebreid stilgestaan bij de invloed van
de A73 op deze wijk. Enerzijds wordt de
zeer goede ontsluiting benoemd, anderzijds de overlast van een drukke snelweg. Vanuit Berkelsbroek gaan we naar
industrieterrein Melderslosche Weiden.
Inter Chalet heeft uitbreidingsplannen,
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door de directie worden we bijgepraat
over de ideeën en ontwikkelingen. Er
wordt uitgebreid gediscussieerd over
kansen en bedreigingen. Na de zomer
zal de gemeenteraad hier besluiten
over nemen. Vanuit Melderslosche
Weiden lopen we weer terug naar
Horst. We komen langs zwembad De
Berkel waar zichtbaar is dat er gerenoveerd wordt.De algemene conclusie
is dat het goed wonen is in Horst aan
de Maas. Er zijn ook tal van punten

benoemd die bij besluitvorming zeker
aandacht gaan krijgen. Daarnaast zijn
we tot de conclusie gekomen dat er
volop ontwikkelingen zijn. De mooiste
beeldspraak van deze dag? “De
economie is als een fietsdynamo: als
je stopt met fietsen gaat het licht uit.”
Ik heb mijn fractiegenoten voorgesteld
de volgende keer de fiets te nemen.
Fijne vakantie!
Bart Bertrams,
raadslid Essentie

In juli

jaar

verwenbehandeling
(masker met hoofdmassage)

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

bij minimale besteding van €25,00
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Bespreking Poll week 25

Dialect hoort in het lesaanbod
Hoewel er inderdaad meer aandacht besteed mag worden aan dialect in
het dagelijks leven, gaat het 63 procent van de stemmers toch te ver om dialect
op te nemen in het lesaanbod. Nel Thijssen-Schouten uit Sevenum reageerde
als volgt: “Dialectsprekers moeten hun moedertaal in ere houden en doorgeven
aan de volgende generatie. Spreek thuis dialect, maar lees van kleins af aan
verhaaltjes voor in het Nederlands. De tweetaligheid wordt zo automatisch
bevorderd. Dialectles hoeft niet als vast onderdeel in het lesprogramma. Maar
als project in de hogere groepen, met ondersteuning van een deskundige en

een uitgewerkt lespakket is het heel goed mogelijk kinderen de beginselen van
de Limburgse spelling te leren.”
Ook Peter Rechsteiner liet een reactie achter. “Ik was even in Broek op
Langedijk. Als ik daar ben wordt er behoorlijk Westfries gepraat. Bij ons thuis,
waar mijn vader een herenconfectiezaak had, spraken we ABN. Als mijn
vader een kostuum moest aanmeten, ging hij naar boeren op Walcheren en
bijvoorbeeld Noord-Beveland. Dan sprak hij het dialect van de streek. Op school
ABN en elders je ‘moerstaal’! Volgens mij kom je daar het verst mee!”

Ik ga dit jaar op vakantie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Na weer een jaar hard werken of studeren, is het eindelijk tijd voor vakantie! De auto volgepakt, de kleren netjes gevouwen in je koffer of met alleen
een rugzakje op de fiets: menigeen vertrekt de komende weken voor een tijdje
naar een ander plekje. Of je nu naar Frankrijk, Bolivia, de Veluwe of je achtertuin
vertrekt: vakantie doet een mens goed. Met de kinderen naar de camping of een
paar daagjes naar een stad, opties zijn er in overvloed. Daarentegen zijn er steeds

meer mensen die de vakantie een jaartje overslaan. Dat kan te maken hebben
met de crisis. Voor sommigen zit het er dit jaar gewoon niet in om de boel de boel
te laten en een paar weken te verkassen naar meer tropische oorden. Anderen
besteden hun paar spaarzame vrije weken liever aan klussen in en rondom het
huis. Misschien heeft u wel last van heimwee en moet u er niet aan denken om
niet lekker in uw eigen tuin te verblijven. Ik ga dit jaar op vakantie. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 26) > Als het kan, spelen kinderen vanzelf wel buiten > eens 55% oneens 45%

.

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

Nieuw
assortiment
perkplanten

Groente en
Sla planten

Tuinplanten, heesters,
hagen, vaste planten

Top kwaliteit, lage prijzen
eigen kweek

tomaten, komkommer,
paprika, kruidenplanten,
winterprei, enz.
Nieuw ras spruitkool
(harde soort)

pachysandra €0,80 - lavendel hidcote
hortensia’s €1,85 - viburnums €1,85
vlinderstruiken €1,85 - laurier €1,85
hedera aan stok 80 cm €1,45
potentilla fruticosa €1,85 - photinia €1,85

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

ook

•

E: bleustone@live.nl

in dwij w
e b erk
ouw en
vak

alle soorten bestratingswerken
complete aanleg van tuinen + ontwerp
grondwerk
beregening
leveren van bestratingsmaterialen
leveren van beplanting en graszoden
leveren van kunstgras

nu nog
6% BTW
regeling -

!

www.whbestratingen.nl
Campagneweg 21, 5964 PH Meterik Tel: 06 - 28 33 01 13 info@whbestratingen.nl

50%korting
*

op de

zomercollectie

Overdekt plantencentrum,
lage prijzen tot wel

50% korting
door eigen kweek

6 vaste planten

€ 10,00

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

* tenzij anders aangegeven

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl

Marieke
ment...
“Maar ik heb toch helemaal
geen interessant verhaal”, zegt
ze bijna verontschuldigend aan
de telefoon. “Waarom wil je mij
dan interviewen?”
Het is een reactie die we
regelmatig horen wanneer we
iemand benaderen voor een
interview, bijvoorbeeld voor
onze rubriek Geplukt. Mijn
antwoord is dan: iedereen heeft
een verhaal. Het is een
misverstand dat een nieuwsblad
als HALLO Horst aan de Maas
alleen maar op zoek is naar
‘groot’ nieuws. Daarbij: wat is de
definitie van groot nieuws? Dat
de speeltuin bij u in de buurt
verdwijnt, is voor u misschien
heel groot nieuws, want uw
kinderen maken er dagelijks
gebruik van en het is een echte
ontmoetingsplek voor de wijk.
Iemand die een dorp verderop
woont, zal er niet van wakker
liggen. Een tweede misverstand
is dat journalisten alleen maar
uit zijn op ongelukken, drama,
faillissementen, kortom de
misère die mensen overkomt.
Natuurlijk trekken foto’s van een
grote brand meer mensen naar
onze nieuwssite en geef toe, een
kop als ‘Horst ontsnapt aan
vuurzee’, prikkelt natuurlijk
meer dan ‘Schoorsteenbrand
snel geblust’. Iedereen houdt
tenslotte van een beetje
sensatie, toch?
Maar we krijgen ook
regelmatig te horen dat lezers
een rubriek als Geplukt zo
waarderen omdat er mensen
zoals u en ik aan het woord
gelaten worden. Zoals u weet,
trekt de redactie van HALLO
Horst aan de Maas de komende
vakantie door de zestien dorpen
van deze gemeente. We zijn
bezig met een zomertoer, op
zoek naar het nieuws in de
dorpen. Dat mag groot nieuws
zijn, zaken waar u zich aan
ergert of zorgen over maakt.
Misschien heeft uw kleindochter
wel een nationale
spellingswedstrijd gewonnen of
bent u van plan deze vakantie
met een step de Sahara te
doorkruisen. Alles is welkom.
Uiteraard mag u ook gewoon
even aanschuiven voor een
kopje koffie en een praatje.
Volgende week zijn we in
Tienray en Evertsoord. Wat let u?

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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HALLO en hoije wah
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?
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VAKANTIE
Met de tent naar Zuid-Frankrijk

Kamperen voor
dummies
Kamperen, iets wat voor Erna van de Graef (33) uit Grubbenvorst
helemaal nieuw was. Vorig jaar besloot ze om met haar man en vier
kinderen komende zomer erop uit te gaan. Geen saaie regenachtige
vakantie in Nederland, maar kamperen in Zuid-Frankrijk.

Op het station komen Marga van
de Stay (57) en haar kleindochter
Angie (8) uit Lottum aanlopen. Ze gaan
samen een dagje winkelen en ijsjes
eten in Eindhoven. “Omdat het de
eerste dag van de vakantie is”, zegt
Marga. Het tweetal heeft in de vakantie
veel leuke uitjes gepland. “Vorige week
nog”, begint oma, “Toen zijn we met
z’n tweeën naar Venlo wezen winkelen.
En morgen gaan we gezellig met een

vriendin van mij lunchen.” “Normaal
doe ik niet zo veel met oma, omdat ze
in Afrika woont”, vertelt Angie. Marga
zegt dat ze tijdens een vakantie in
Gambia zoveel leed zag, dat ze besloot
er te gaan wonen en de mensen daar
te helpen. Acht jaar geleden verhuisde
ze helemaal alleen naar het land waar
ze nu manager van een ziekenhuis
is. Ze is ook actief als schoolwerker.
“Twee of drie keer per jaar kom ik

terug naar mijn zoon in Lottum en doe
ik allerlei leuke dingen met Angie.”
In de herfstvakantie is Angie aan de
beurt om de zes uur durende vliegreis
naar Gambia te maken. “Dan komt ze
een weekje naar mij in Gambia toe”,
vertelt Marga. De trein komt aanrijden.
Oma en kleindochter stappen in.
Op weg naar een gezellig dagje in
Eindhoven en over drie weken gaat
oma weer naar huis in Gambia.
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Het hele gezin
mag mee...
...als ze durven

Altijd al eens achter de schermen willen kijken
bij Zoo Parc Overloon? Grijp dan nu je kans.
In samenwerking met HALLO Horst aan de Maas biedt Zoo Parc Overloon lezers van dit blad de unieke
mogelijkheid om een dagje mee te lopen met de verzorgers van de cheeta’s. Je mag de cheeta’s voederen
en meehelpen hun verblijven schoon te maken. Daarnaast wordt jou en je gezin
een lunch aangeboden in het Pandapaviljoen.

Wat moet je daarvoor doen?

Maak een mooie, grappige of originele dierenfoto. Dat kan een foto van je eigen
huisdier zijn, maar je kunt jezelf ook verkleden of schminken als je lievelingsdier.
Mail deze foto met je motivatie naar actie@hallohorstaandemaas.nl, dit kan tot
12 augustus. Het kijkje achter de schermen vindt plaats op zaterdag 17 augustus.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Vorig jaar werd de knoop
doorgehakt, het werd geen
jaarlijkse bungalowparkvakantie in
Nederland voor het gezin De Graef
uit Grubbenvorst. Ze kozen ervoor om
2,5 week in een tent in Zuid-Frankrijk
te vertoeven. “Ik zag in gedachte al
Piet Paulusma op een Nederlandse
camping voor me, omringd door
mensen met regenlaarzen aan en
paraplu’s in hun handen. Nee, dat
zag ik niet zitten. Daarom hebben
we gekozen om de zon op te zoeken.
Na lang zoeken, kwamen we uit bij
een leuke camping in de Provence.
Een mooie omgeving en veel
bezienswaardigheden. Het kostte wel
enig uitzoekwerk”, zegt Erna de Graef
lachend.
Voor de beginnende kampeerders
waren de voorbereidingen extra
belangrijk. “Het uitzoeken is zó
belangrijk. Vooral als je met vier kleine
kinderen gaat. Dan kijk je ook naar wat
er voor hen te doen is. Als ik alleen
met mijn man zou gaan, wisten we
waarschijnlijk nu nog niet waar we
naartoe zouden gaan, maar je wilt niet
te veel dingen nog moeten uitzoeken
als je met kinderen gaat.”

Daar had ik nog nooit
van gehoord
September vorig jaar zette het
stel de eerst stap, ze kochten een
tent. Na deze eerste aankoop kwam
de rest om de hoek kijken. “Ik sprak
met mensen, las boeken en struinde
het internet af. Iemand had het over
inflatables. Daar had ik nog nooit van

gehoord destijds. Ik leerde veel over
de ‘musthaves’ voor kampeerders.
Erg leerzaam, maar ook grappig, want
sommige dingen klonken geheel
onbekend. Je kunt het zo gek niet
bedenken of iemand heeft het wel
verzonnen.”

Speurwerk
Nadat ze alle benodigdheden
gekocht hadden, kon het speurwerk
naar een camping beginnen. “Het leek
in eerste instantie een stuk gemakkelijker om een camping te vinden.
We wisten inmiddels al dat we naar
Zuid-Frankrijk wilden gaan. Ik kocht een
campinggids, met de gedachte dat het
snel goed zou komen. Fout gedacht. We
konden uit 10.000 campings kiezen. Dat
is geen makkie. Uiteindelijk rolde daar
een kleine camping in de Provence uit”,
vertelt Erna.
Nu alles geregeld is, hebben de zes
kampeerders veel zin in hun vakantie.
“Ik ben heel benieuwd. We hebben er
veel zin in, maar het is wel spannend.
We zien wel of alles goed loopt, we
zijn in ieder geval goed voorbereid. Ik
vind het heel leuk om te zien dat onze
oudste dochter van 9 al druk bezig is
met de vakantie. Ze heeft een mooie
aftelkalender gemaakt waar iedere
dag door een van de kinderen een blad
vanaf wordt gescheurd.”
Erna heeft veel geleerd van al deze
voorbereidingen. Bijna een jaar is ze
bezig geweest met dingen uitzoeken.
Veel werk? Nee, want ze raadt iedereen
aan om te kamperen. “Het is veel
uitzoekwerk, maar dan heb je ook
wat.”
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Bed and breakfasts in Horst aan de Maas

Slapen in een monument
Overnachten in een oude boerderij, een pipowagen of een voormalige fabriek: in Horst aan de Maas vind je
B&B’s in alle soorten en maten. In HALLO Horst aan de Maas een zomerserie over een aantal van deze bed and
breakfasts. Deze week: De Turffabriek in Griendtsveen

VAKANTIE
zijn twee slaapkamers, een badkamer,
een keuken en twee woonkamers voor
de gasten. Het idee om een eigen B&B
te beginnen kwam niet zomaar uit de
lucht vallen. “Een kennis van ons heeft
een bed and breakfast in Heeze”, legt
Els uit. “Zij vertelde ons hoe leuk dat
was. Toen we de mogelijkheid kregen
om een deel van de fabriek erbij te
kopen, hadden we al snel het idee om
zelf een B&B te starten. Maar dan wel
kleinschalig, passend bij het dorp.”

Karakter behouden

Voordat Mario van Ooij en Els van
Geffen in dit pand uit 1890 een bed
and breakfast begonnen, deed het

eerst tientallen jaren dienst als turffabriek. Daarna was er nog een tijdje
een architectenbureau in gevestigd en

in 2004 werd het verbouwd tot B&B. Els
en Mario wonen zelf in één deel van de
voormalige fabriek, in het andere deel

De turffabriek is een rijksmonument. Dit betekent dat er geen
grote aanpassingen aan het gebouw
gedaan mogen worden. Geen probleem voor Mario en Els. “We vinden
het belangrijk dat het karakter van
het pand behouden blijft”, zegt Mario.
“Zo hebben we een tijdje geleden het
perronnetje, dat vroeger al aan de
fabriek zat, herbouwd. En overal vind je
stukjes geschiedenis terug.” “Die stoel
bijvoorbeeld was vroeger van mijn ome
Toon”, wijst Els. “En dat oude kastje
hebben we hier op zolder gevonden. In
het begin hadden we het idee om de
inrichting industrieel te houden, met

ijzeren tafels en zo, het is tenslotte een
oude fabriek. Maar dat is toch niet zo
prettig om in te leven.” Een oud pand
betekent ook veel onderhoud. Mario:
“Daar moet je inderdaad niet vies van
zijn. Zo heeft dit gebouw 67 ramen. Het
onderhoud hiervan kost toch wel wat.”
Naast hun werk in de B&B hebben
Mario en Els beiden een fulltimebaan.
Doordat ze hun agenda zelf in kunnen
delen, is het toch mogelijk om de hele
week door gasten te ontvangen. Els:
“We werken allebei in de zorg en vinden het leuk om mensen te ontvangen
en hen in de watten te leggen. We zijn
er zelfs over aan het denken om in de
toekomst een vorm van dagbesteding
aan te bieden. Dit zou dan op weekdagen kunnen en in het weekend kunnen
de B&B-gasten komen. Maar dat is nog
een toekomstdroom.”
Wie een B&B begint, moet van
mensen houden, vinden de twee.
Mario: “Het kost veel tijd, maar je leert
er ook weer zoveel leuke mensen
door kennen. En Griendstveen is een
prachtige plek om te wonen. De natuur
inspireert ons enorm. Mijn lievelingskleur is groen. Wat een geluk heb ik
dan toch dat ik hier mag wonen.”

HALLO komt naar
je toe deze zomer!
zomertoer ‘13
zomertoer ‘13

In een toer door alle kernen van Horst aan de Maas zoeken onze
verslaggevers grote en kleine onderwerpen waar we in ons nieuwsblad
aandacht aan kunnen schenken. Heeft u belangrijk nieuws of inspiratie
voor een mooi achtergrondverhaal of portret? Ook u kunt met onze
verslaggevers spreken over alle onderwerpen die u belangrijk vindt.
Kom ook en praat mee!
14.00 – 16.00 uur • Plein bij de kerk

Donderdag 4 juli Kronenberg
Maandag 8 juli Tienray

14.00 – 16.00 uur • Speeltuin Pastoor Maessenstraat

Maandag 8 juli
Tienray
14.00 – 16.00 uur
Speeltuin Pastoor
Maessenstraat

Donderdag 11 juli
Evertsoord

CHILLEN BIJ HET
BOSCAFE
iedere dag vanaf 11.00 uur
Uitgebreide kaart

Oersoepen, salades, broodjes,
een sparerib, saté of steak

Huisgemaakt gebak

Verse appeltaart of oma’s arretjescake

Speciaalbieren

La Trappe van ‘t vat en vele andere op fles

Borrelplanken

Kazen en worsten of een lekkere bitterbal

Bourgondisch Buffet

iedere zaterdag en zondag een uitgebreid
wisselend warm en koud buffet met een
bourgondisch tintje voor maar 16,- p.p.

14.00 – 15.00 uur
Plein voor De Smelentos
In een toer door alle kernen van Horst aan de Maas zoeken onze verslaggevers grote en kleine
onderwerpen waar we in ons nieuwsblad aandacht aan kunnen schenken. Heeft u belangrijk
nieuws of inspiratie voor een mooi achtergrondverhaal of portret? Ook u kunt met onze
verslaggevers spreken over alle onderwerpen die u belangrijk vindt. Kom ook en praat mee!

www.boscafehetmaasdal.nl
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Wandelen in Horst aan de Maas

Een bezoek aan de wildernis in Broekhuizen
Je in het buitenland wanen, niet nadenken en puur genieten van de natuur om je heen. Dat kan als wandelaar
op een van de vele wandelroutes in Horst aan de Maas. Zoals de route Stempel van de Maas in Broekhuizen. Wie van
ruig landschap houdt en niet vies is van een beetje modder kan er zijn hart ophalen aan de wildernis.

Een wandeling langs het
Schuitwater in Broekhuizen, midden
tussen het groen. Het is even
heerlijk tot jezelf komen. Met je
wandelschoenen aan, een rugzak, de
kaart en een hapje en een drankje kan
een wandelaar zich prima vermaken.
Urenlang vooruit starend naar de
natuur die van kilometer tot kilometer
verandert. De wegwijspaaltjes wijzen
de loper de weg, terwijl het heerlijk
wegdromen is.
Wie van afwisseling houdt, kan dit
vinden in het landschap van wandelroute Stempel van de Maas. Waar
je in eerste instantie nog tussen de
bomen door loopt, sta je op het andere
moment midden in een grasweide vol
koeien en stieren. Wie niet voor de
natuur komt, maar voor de prachtige
viervoeters kan zich hier dus ook prima
vermaken. Het is een mooie omgeving
voor een goede foto.
Met een zomers zonnetje is het een
fijne omgeving waar je kunt genieten
van het fluiten van de vogels. Echter
als het regent, is het aan te raden om
warm gekleed op pad te gaan. De
route kent veel open plekken, maar
ook verschillende bedekte bospaden.
De route is het meest geschikt voor een
wandeling in de zon, want de meeste
paden zijn onverhard en al snel modderig te noemen.

Het kan tijdens deze route voorkomen, dat je even verdwaalt, maar
met een kaart kom je altijd weer op
het juiste pad. De wandelroute bestaat
uit knooppunten waar iedere wande-

de ideale oplossing voor een sportieve
wandeling. Makkelijk en comfortabel.
Deze route staat ‘s zomers vol met
wilde bloemen. De ideale bestemming
voor een leuke wandeling met het
gezin. Vooral voor toeristen die deze
omgeving nog niet eerder hebben
gezien, zal het een verademing zijn. Je
bepaalt zelf welke kant je uit wandelt
en hoever je wandelt. Even pauze, dat
kan natuurlijk ook, want daarvoor zijn
op iedere rustplaats picknicktafels neer
gezet met prullenbakken.

Lekker wandelen met vrienden,
familie of gewoon alleen: het kan
allemaal op de route. Waar de geluiden
van verkeer ingeruild worden voor de
krakende takken onder je voeten, ben
je als wandelaar helemaal thuis. En dat
in Broekhuizen waar deze prachtige
natuur achter een bosrand is verscholen. Met de omgevallen boomstammen
en wildgroei, is het duidelijk. De natuur
heeft hier zichtbaar zijn gang kunnen
gaan. Zo vrij als de natuur hier is, ben
je als fanatieke wandelaar ook.

laar zijn eigen route kan uitstippelen.
Ga je voor een modderige route, dan
zijn laarzen aanbevolen en kies je voor
de verharde route, dan zijn wandelschoenen voor een ervaren wandelaar

Ruzie tussen de rozen
Vakantie: lekker luieren op het terras of strand met een drankje. En wat past daar nu beter bij dan een zomerfeuilleton? In de komende zes edities
van HALLO Horst aan de Maas daarom een spannend vervolgverhaal. Deze week deel 1.
Al zes weken had het niet
geregend in het dorpje tussen Peel
en Maas. Koeien stonden lusteloos in
de wei, af en toe verdwijnend in een
stofwolk opgewaaid door een tractor,
kauwend op verschroeid gras. De zon
brandde meedogenloos op bloemen
die slap in de stenen bakken op het
kerkplein stonden. Zes weken geleden
hadden de mensen de zon met veel
gejuich begroet. Eindelijk was het
zomer, eindelijk konden de winterkleren in de kast en de korte broeken
en topjes eruit. Mensen waren vrolijk,
terrasjes overvol en tot diep in de
avond trok de geur van tientallen barbecues door de wijken. Maar nu was
het dorp veranderd in een oven. De
hitte was in de straatstenen getrok-

ken, vermengd met het zweet van de
enkeling die zich overdag nog wel buiten waagde. Vrolijkheid had plaatsgemaakt voor irritatie. De bewoners van
het dorpje waren chagrijnig en snakten
naar een verkoelende regenbui.
Sluimerende ergernissen escaleerden
in hevige burenruzies. Kortom, het was
het perfecte weer voor een moord.
Het was maandagochtend, tien
uur. Ogenschijnlijk had Jeanne Hermans
geen last van de hitte. Gekleed in een
witte blouse en rode driekwart broek
stond ze gebogen over een rozenstruikje in haar voortuin. Peinzend
bekeek ze de kleine groene beestjes
die over de rozenknoppen en blaadjes
liepen. Ze vormden een grillig patroon
op de stengels van de bloemen. Enkele

praatje, stond haar buurvrouw Henny
van Dijk. Nauwelijks merkbaar schoot
Jeannes blik over de verschoten spijkerbroek, het net iets te krappe roze
poloshirtje. Ze knikte.
”Ik haat parasieten.”
Henny lachte en keek toen
achterom naar haar eigen voortuintje.
De lavendel vermengde zich met de
zoete geur van een witte klimroos,
de zonnewijzer in het midden van
de tuin ving het licht van de zon en
verblindde de twee vrouwen een
moment. Jeanne knipperde met haar
ogen en keek op het gouden horloge
om haar pols.
”Tijd voor koffie?”
Lees verder in
de HALLO van komende week.

VAKANTIE

Toerist in eigen regio!
Wist u dat…
De Schatberg alle
ingrediënten in huis heeft
voor een perfect
dagje uit?
U deze dag kunt afsluiten
met een heerlijk diner in
ons restaurant?
Tegen inlevering van deze voucher
ontvangt u het 2e zomermenu
voor de helft van de prijs!
Zomermenu
Actieprijs 2e menu

mieren beschouwden het struikje
als een afhaalbuffet, maar waren
niet opgewassen tegen de luizen die
duidelijk de overmacht hadden. Jeanne
Hermans hield niet van luizen, zeker
niet als ze haar rozenstruiken ontsierden. Natuurlijke bestrijdingsmiddelen,
daar had ze geen boodschap aan.
Jeanne maakte het liefst rigoureus
korte metten met iedereen die haar
rozen bedreigde. Zonder aarzelen spoot
ze dan ook een flinke straal vergif op
de planten en keek onaangedaan toe
hoe de groene beestjes verzopen in
het gif.
”Ze zijn echt een plaag hè,
die luizen?”
Jeanne draaide zich om. Geleund
tegen het tuinhek, klaar voor een

€ 20,00 p.p.
€ 10,00 p.p.

Kijk voor het menu en meer informatie
op www.schatberg.nl/a-la-carte
Geldig tot en met 21 september 2013.

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!
Middenpeelweg 5| 5975 MZ Sevenum | 077 467 7777 | www.schatberg.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
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Fietstocht over
twee kanten van de Maas
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 7 juli een fietstocht langs beide kanten van de Maas. De tocht
vertrekt vanuit Horst en heeft een lengte ongeveer 45 kilometer. Vertrek is om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats
aan de Venrayseweg.

Voetbaldagen bij
SV Lottum
De Maasduinen. Foto: Miep Philipsen
De Maasvallei heeft aan de
westzijde landelijke gebieden met
rustige karakteristieke dorpen en mooie
natuur in de oude restanten van de
Maas zoals het Schuitwater. Aan de
oostkant zijn er routes door de

Maasduinen met zijn zandverstuivingen, heide en vennen. Beide zijden
hebben hun eigen typische landschappen, planten en dieren.
Deelname aan de fietstocht is
gratis. De route leidt twee keer via een

veer over de Maas. Rond de middag
is er gelegenheid voor lunch op eigen
kosten. Ook wordt er een keer gestopt
bij de Jachthut op Den Hamer. Rond
16.00 uur verwacht de organisatie weer
aan te komen in Horst.

In Lottum vond maandagochtend 1 juli de opening plaats van
de JAKO-voetbaldagen. De deelnemers leren een week lang
spelenderwijs alles over het voetbalspel. Diverse varianten wedstrijdvormen worden gespeeld waarmee het tactisch inzicht
getraind wordt. Boarding- en kooivoetbal staan ook dagelijks op
het programma. Verder zijn er voor de keepers aparte trainingen.
Kijk voor meer foto’s van de voetbaldagen
op www.hallohorstaandemaas.nl

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties geldig van 4 juli t/m 17 juli

pak
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Villeroy & Boch
Wandtegels

Grohe
Inbouwdouche

Parador
Basic 400

White
25x50cm
Glans en
Mat Wit

Grohtherm-3000
artikel nr. 34399000

4V Walnoot
19,4x128,5cm
Met 4 velling randen
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Wij zijn de gehele bouwvak geopend!

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen

Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u
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Fotofinish tijdens race in Assen

Plein Aope jeu de
boulestoernooi

Vierde plek voor
Kevin van Leuven
Door: United Gebben Racing
Kevin van Leuven uit Swolgen reed met het United Gebben Racing-team afgelopen weekend in het
bijprogramma van de TT in Assen. Op de goedgevulde tribunes konden de toeschouwers een spannende wedstrijd
volgen in de Supersport 600.

Op het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst vindt op zaterdag
13 juli het tweede Plein Aope jeu de boulestoernooi plaats. Het
programma start om 12.00 uur, om 13.00 uur beginnen de wedstrijden.
De winnaar van het vorig jaar, De
Kaetelboys, heeft kunstenaar Wil
Keltjes de opdracht gegeven een
wisseltrofee te maken. Deze wordt
voortaan jaarlijks aan de winnaar
uitgereikt. De trofee heeft de naam

Jan Pettang mee gekregen.
Daarnaast is er een speciaal telraam
gemaakt dat tijdens deze dag wordt
onthuld. De teams kunnen zich
inschrijven tot en met zondag 7 juli
via wseegers@home.nl

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

Kevin, die als derde was gekwalificeerd, kampte al het hele weekend met
problemen in de afstelling. Hij pakte de
kopstart en kwam na de eerste ronde
als derde door. Er volgde een hevige
strijd waarin Kevin met de machine en
zijn achtervolgers in gevecht moest.
In de slotfase was het fort niet meer
te houden en Kevin, die het grootste
gedeelte van de wedstrijd tweede lag
achter Schouten, moest concurrent
Thoonen voorbij laten. In de laatste

bocht zag Nobel zijn kans en passeerde
Kevin. De Swolgenaar zette zijn machine
binnendoor en ze gingen tegelijk over
de finish. De organisatie besloot op dat
moment dat Kevin derde was geworden. Visueel was er een fractie verschil,
echter dat was niet meetbaar. Omdat
het reglement beslist dat de rijder die
de snelste ronde heeft gezet tijdens de
wedstrijd dan winnaar is, moest Kevin
zijn beker inleveren. Een wrang einde
van een moeizaam weekend. Kevin:

“Ik heb alles gegeven en zolang mogelijk de deur dicht gehouden. Mijn vierde
plek vind ik prima en regels zijn regels,
maar het zou de organisatie sieren als
ze er iets professioneler mee omgingen.
De volgend wedstrijd is in België op het
circuit van Zolder op 14 juli, dan hoop ik
weer te kunnen knallen.” Kevin is wel
een plaats gestegen in het kampioenschap en staat nu op een gedeelde
derde plek in de tussenstand.
(Foto: Hans Waidijk)

Rommelmarkt
- kofferbakverkoop zondag 7 juli van 09.00 - 16.00 uur
evenemententerrein d’n Umswing
Schorfvenweg 1, Sevenum-Kronenberg

(u vindt ons langs de Middenpeelweg)
org. Lirom: 06 14 93 01 12 - www.vlooienmarkten-lirom.hyves.nl

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 6 juli 2013

4 barbecuefilets, samen € 5,00
4 gemarineerde filetlapjes € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Dubbele titel voor
Pony- en ruiterclub Lottum
Pony- en Ruiterclub Lottum wist zaterdag 29 juni tijdens de Limburgse Kampioenschappen
afdelingsdressuur twee titels te behalen. Zowel het viertal paarden als het zestal pony’s werd
Limburgs kampioen. Beide teams hebben zich hiermee geplaatst voor de Nederlandse
Kampioenschappen afdelingsdressuur die in augustus en september in Ermelo verreden zullen
worden. Op de foto het winnende viertal.

www.coppens.keurslager.nl
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GEPLUKT

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

Annemie Christians
Een gezelligheidsmens, zo omschrijft Annemie Christians (56) uit
Swolgen zich zelf. Die gezelligheid legt ze maar al te graag vast op de
gevoelige plaat, want fotograferen is een grote passie van haar. Deze week
wordt zij geplukt.

Hier maak ik dan foto’s van, zo onthoud
ik het altijd.” De gepassioneerde
fotografe maakt niet alleen foto’s van
de natuur, maar ook haar kinderen en
kleinkinderen worden vaak gefotografeerd. “Het is toch geweldig om dat
allemaal vast te leggen.”
Foto’s bewerken, dat is ook een
passie van Annemie. Als ze klaar is met
fotograferen, is het eerste dat ze doet
naar de computer rennen. “Ik bewerk
eigenlijk alle foto’s die ik maak. Ook
maak ik veel kaartjes van mijn foto’s.
Voor iedere gelegenheid knutsel ik iets
op de computer in elkaar, zoals voor
een geboorte of verjaardag. Ik zoek
er dan een mooie tekst bij op internet
en een goede eigengemaakte foto
en dan is het kaartje klaar”, vertelt ze
enthousiast.

Uitdaging zoeken
Naast al het fotograferen, houdt de
Swolgse zich ook graag bezig met haar
kinderen en kleinkinderen. Samen met
haar man Theo heeft ze drie kinderen:
Dennis, Martine en Rianne. Ook zijn
ze beiden de gelukkige opa en oma
van twee kleinkinderen. “Nummer
drie is op komst”, lacht de trotse oma.
“Ik kan mijn kinderen slecht missen.
Ze betekenen heel veel voor me.
Ze komen nog geregeld bij ons eten en
de kleinkinderen komen iedere week
op bezoek. Heel gezellig, maar wel

druk af en toe. Gelukkig woont mijn
jongste dochter, Rianne, nog thuis. Zij
helpt mij vaak met het bezighouden
van de kindertjes. Heerlijk!”
Mensen om haar heen, dat heeft
Annemie nodig. Nadat ze een paar jaar
geleden een hartoperatie heeft gehad,
weet ze hoe belangrijk dat is. Ook zoekt
ze nu meer de uitdaging op dan voor
de zware ingreep. “Genieten, genieten.
Dat is wat ik nu meer doe. Sinds de
hartoperatie ben ik me bewust geworden dat het ook snel afgelopen kan
zijn. Daarom doe ik nu dingen sneller
dan voorheen. Zo wil ik nog heel graag
een luchtballonvaart maken. Deze wens
komt hopelijk snel in vervulling. Een
helikoptervlucht lijkt me ook heel leuk.
Dus er zijn nog wel dingen die ik nog
graag wil doen die ik eerder misschien
niet durfde.”
Eén ding is typisch Annemie, zo
vindt ze. “Ik kan niet zonder muziek
in huis. Als ik ’s morgens opsta, is het
eerste wat ik doe de radio aanzetten.
Ook als mensen bellen, zeg ik: wacht
even ik moet mijn disco zachter
zetten”, glundert ze, “Als ik thuiskom
en de radio staat niet aan dan is het
té stil. Dan moet ik altijd even zeggen:
poeh wat een saaie boel hier. Muziek
betekent heel veel voor me. Ik houd
van alle genres, zowel van smartlappen
als Metallica. Het hoort gewoon bij
me.”

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

“Niemand kan alles onthouden,
daarom vind ik fotograferen leuk. Zo
kan ik alle herinneringen op een foto
zetten”, begint Annemie. Al jaren houdt
deze passie haar bezig. Ze neemt haar
camera overal mee naartoe, want ze

zal maar een keertje een mooi moment
missen. “Ik ben veel weekenden met
vrienden weggeweest en dan neem
ik altijd mijn camera mee. Als je naar
verschillende landen gaat, zie je allerlei
mooie, gekke en interessante dingen.

PUZZEL
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4 stokjes

€ 6,00

Houthakker steak

100 gram € 1,25

Hamburgers

5 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Randy

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.

Linzensoep
met
gerookte
kip
Benodigdheden:
• 50 gram gerookte kipfilet
• 1 lente-uitje
• 5 gram zonnebloemolie
• 4 kruidnagels
• 10 gram milde currypasta

Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie

• 20 gram rode linzen
• 1/2 deciliter gevogeltefond
• 30 gram romige yoghurt
• 20 gram gehakte koriander

Patricia
“Het gaat heel goed, ik voel me super. Ik ben nu acht kilo afgevallen
en dat is te zien. Ik krijg veel complimentjes van mensen en dat is
altijd leuk.

Het sporten is erg fijn om te doen en ook het volgen van
het dieet gaat steeds beter.
Ik ben echt heel positief over deze actie en zeker ook over de begeleiding
van de anco. Ze motiveren je zo goed om er mee door te gaan.”

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.

1

Varkens saté gemarineerd

Koken met

Bereiding:
• Verwarm de olie;
• bak het lente-uitje, de kruidnagels en de currypasta hierin;
• snij de kip in reepjes;
• voeg de linzen, kipreepjes en
fond toe in de pan;
• laat het geheel 15 tot 20 minuten
koken;
• verwijder de kruidnagels;
• klop de yoghurt los met
koriander.
Serveer de soep met de yoghurt.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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Accordeontreffen in De Locht
In museum De Locht in Melderslo wordt op zondagmiddag 7 juli een muzikaal optreden verzorgd door
accordeontrio Buddiger. Het begint om 12.00 uur. Ook kunnen accordeonspelers op het open podium spelen.
Naast de vaste expositie biedt
De Locht daarnaast een aantal wisselexposities. De wisselexposities zijn
Van baby tot bengel, over opgroeien
in grootmoeders tijd, Mijn beeld van

Beatrix, Van legende tot volksgebruik
en Altbier, met informatie over lokale
en regionale kleine bierbrouwers
uit de vorige eeuw en hun speciaal
bieren. Museum De Locht is in de

zomerperiode elke dag van 11.00 tot
17.00 uur geopend. Demonstraties
beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Partners van Erato

Petra Leijssen-Versteegen
van Gooiendaag
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.
HALLO stelt ze aan u voor.

Lezing onvermogen van het leven
Horstenaar Nico Cordewener houdt op dinsdag 9 juli een lezing in het Parkhotel in Horst. Thema van de lezing
is: waar komt het onvermogen van de mens vandaan om maar niet te kunnen leven naar de liefdevolle intentie
die in de mens zit?
Volgens Cordewener is de mens
als individu en de mensheid in zijn
geheel niet in staat het leven te
creëren dat graag geleefd wordt.

Tijdens de lezing worden vragen
behandeld als waar komt dat vandaan
en welke mechanismen gooien roet in
het eten?

De avond begint om 20.00 uur, na
de pauze is er gelegenheid om vragen
te stellen. Kijk voor meer informatie
op www.dewereldvergaat.nl

Donateursconcert Kronenberg
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord heeft op zaterdag 6 juli een van de laatste officiële
concerten van dit seizoen gepland. Tijdens het donateurs- en try-out-concert kan het publiek horen wat er voor
het wereldmuziekconcours (WMC) geoefend is.
Met het jaarlijks donateursconcert
bedankt de fanfare alle inwoners van
Kronenberg en Evertsoord. Dit jaar
wordt tijdens het concert het WMCprogramma gespeeld in De Torrekoel
in Kronenberg. Het concert begint om
20.30 uur. Met nog minder dan twee

weken tot het WMC staan de laatste
repetities gepland voor fanfare Monte
Corona, om ervoor te zorgen dat alles
klaar is voor de wedstrijd. Tijdens de
avond worden ook jubilarissen gehuldigd. Monte Corona neemt op het WMC
op zaterdag 13 juli in de eerste divisie

fanfare deel. In deze divisie musiceren
dertien uit Nederland en België. Alle
fanfares in de eerste afdeling voeren
het verplichte werk Vita Aeterna van
Alexander Comitas uit. Als keuzewerk
heeft Monte Corona gekozen voor
Sonate da Chiesa van Rob Goorhuis.

Petra Leijssen-Versteegen van
Gooiendaag: “Waarom wij Erato een
warm (ambassadeurs-)hart toedragen?
Erato brengt muziek dicht bij kwetsbare mensen. Wij zien bij Gooiendaag
dat muziek mensen mooie, bijzondere

momenten van geluk bezorgt. En wij
willen graag dat Erato dat op zoveel
mogelijk plekken muziek naar de
mensen blijft brengen. Wij zijn blij dat
wij ambassadeur zijn geworden van
deze prachtige club mensen: Erato!”

TE HUUR

Tuinbouwkas 7500m2
in Broekhuizen
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

Aanwezig: klimaatcomputer,
schermdoek, regenleiding,
dakberegening, substraatunit
en buis rail voor transport.
Meer info? Tel.: 06 54 39 84 16

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten
overkappingen
afrasteringen
gaashekwerken

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

Klikgebit en Kunstgebit
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AGENDA
America

Optreden System Pilot
wo 10 juli 19.00 uur
Organisatie:
gezamenlijke horeca
Locatie: café Boëms Jeu

Fietstocht De Maas van
twee kanten bekeken
zo 7 juli 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek P-plaats
Venrayseweg-Kasteellaan

Kermis

za 6 t/m wo 10 juli
14.00-01.00 uur
Locatie: kerkplein en
Nusseleinstraat

NATUURLIJK
met Bram

In deze rubriek krijgen
lezers maandelijks een advies
over gezondheid, op een
natuurlijke manier. Bram
Zaalberg van De 3 Vrouwen en
Bloesem Remedies Nederland
bespreekt welke natuurlijke
preparaten voor welke kwalen
uitkomst bieden.

Liefde

Wanneer je de combinatie
“Liefde” gebruikt zal deze
bloesemremedie je hart openen
om van jezelf te houden en dat je
gaat zorgen om lief voor jezelf te
zijn. Zodra je deze liefde aan jezelf
kunt geven, dan pas ben je in staat
om deze liefde ook aan anderen te
geven, zonder jezelf tekort te doen.
Heb je naaste lief als jezelf is een
waar gezegde, alleen vergeet
iedereen zichzelf. Liefde geven niet
omdat het moet, niet omdat het zo
hoort, maar omdat je het heerlijk
vindt om te geven, vanuit plezier,
vanuit je hart.
Deze combinatie “Liefde”
is bijzonder goed in alle situaties
waarbij een tekort aan
zelfvertrouwen het probleem is en
ook wanneer er zeer oude pijn en
diep trauma moet worden
losgelaten.

Tip
Gebruik de Australische
combinatie Confid voor het
versterken van je zelfvertrouwen,
eventueel samen met het
Schüssler celzout nr. 3, de
Ferrum Phosphoricum.
Informatie hierover vind
je op: www.celzouten.com

Dit advies wordt u aangeboden door

www.de3vrouwen.nl
www.primaveralife.com
www.bloesemremedies.com

Optreden Meuk
za 6 juli 20.00 uur
Org: gezamenlijke horeca
Locatie: café Boëms Jeu

Frühshoppen met
Breetaler muzikanten
zo 7 juli 11.00 uur
Org: gezamenlijke horeca
Locatie: café Boëms Jeu

Optredens Appie Heijn,
the John Henry Orchestra
en Random
ma 8 juli 13.00 uur
Org: gezamenlijke horeca
Locatie: café Boëms Jeu

Evertsoord

Dorpsraadvergadering
wo 10 juli
Organisatie: Overlegplatform
Locatie: Smelentos

Griendtsveen
vr 5 juli
Organisatie: Pink Panters
Locatie:
herberg De Morgenstond

Horst

Kantkloscafé
vr 5 juli 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

di 9 juli 19.00 uur
Organisatie:
gezamenlijke horeca
Locatie: café Boëms Jeu

za 6 en zo 7 juli
10.00-18.00 uur
Organisatie: VC De Oldtimers
Locatie: ruiterterrein

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Kermis

za 6 t/m di 9 juli
Locatie: de Markt

Nepaldag
zo 7 juli
10.30-17.00 uur
Locatie: Kaldenbroeck

Open tuin bij Tuin
Verheggen

Lezing
onvermogen van de mens

zo 7 juli 11.00-17.00 uur
Locatie: Horsterdijk 58

di 9 juli 20.00 uur
Organisatie: Nico Cordewener
Locatie: Parkhotel

Meerlo

St. Goar Openluchtmis
Zomerbraderie
do 11 juli
12.00-18.00 uur
Locatie: centrum

zo 7 juli 10.00-12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: St. Goarkapel

Melderslo

Oldtimerfestival en
bromﬁetsbeurs

Het adres voor alle
banden en accu’s.

zo 7 juli 14.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Terrasconcert

Optredens Kelly K,
She’s Got Legs
en Once Again

Banden - Accu’s - Carwash

Openstelling thema:
honingslingeren

Lottum

Kronenberg
Donateursen try-outconcert

Accordeontreffen
zo 7 juli 12.00 uur
Organisatie: Trio Buddiger
Locatie: Museum De Locht

za 6 juli 20.30 uur
Organisatie:
fanfare Monte Corona
Locatie:
De Torrekoel

Dorpsraadvergadering
wo 10 juli 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

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

Ik doe mijn
boodschappen
online

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

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

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
7 JULI
VAN 09.00 - 17.00 UUR

• keigezellig evenement
voor jong en oud
• oude en gebruikte spullen
• GRATIS diverse attracties
• live muziek

Entree € 3,00

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483

Bestel online en haal af
ahhorst.nl
Steenstraat 11 Horst
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 10 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
Broekhuizen
zondag

Sevenum

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

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

Kronenberg

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

zondag
donderdag

Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
5 t/m 11 juli
Kies Mondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
T 077 473 23 13

09.45

Grubbenvorst

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

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

Heilige mis

Tijdens de kermis in America bundelt de locale horeca voor het tweede
jaar op rij haar krachten. Café Boêms Jeu, OJC Cartouche en café Station
America dragen samen de organisatie van de ‘natte’ kermis in het dorp.
De kermis begint op zaterdag 7 juli.
In de kroeg, feesttent en het terras
wordt livemuziek gespeeld. Op zondag
is er frühshoppen onder begeleiding
van de Breetaler muzikanten.
’s Middags wordt het stokje

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

overgedragen aan de formatie Fever of
Live, die muziek uit de jaren 70 en 80
speelt. De avonduren worden gevuld
met een optreden van Piano Train. Met
twee vleugels en een drummer worden
op verzoek nummers gespeeld.

Bouw en hout
in goede handen!

19.15

Lottum
zondag

Gezamenlijk kermisprogramma

19.15

Griendtsveen

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

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

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

Heilige mis

Horeca America

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

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

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

Meerlo

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

Melderslo
woensdag

Rozenkrans

17.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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

Swolgen
zondag
dinsdag

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

U koopt uw
cadeau toch ook in de

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

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Donateursconcert

Zaterdag 6 juli

Fanfare Monte Corona
Kronenberg & Evertsoord

Verloskundige zorg

Aanvang 20.30 uur
De Torrekoel, Kronenberg

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

Na een heerlijke vakantiedag…

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

SPAARFEEST IN HET NAJAAR
Vorig jaar beloonden we onze jongste klanten voor het
sparen. Rabobank Maashorst organiseerde de
spaarweken in de zomervakantie, Rabobank Venray in de
herfstvakantie. Twee verschillende banken, twee verschillende
spaarweken.

D

aarom gieten we dit jaar een Rabobank Horst Venray-sausje over
het spaarfeest. Dat betekent dat de Zomerspaarweken komen
te vervallen. Maar niet getreurd… In de herfstvakantie maken
we het helemaal goed met een spetterend spaarfeest.

Sparen is een feest!
In de spaarweek barst het feest los. Kinderen van 0 tot 12 jaar met een
spaarrekening bij de Rabobank zijn dan van harte welkom op onze kantoren in Venray (Schouwburgplein) en Horst-Centrum (Kerkeveld).
Zomervakantie!
Maar eerst gaan jullie genieten van een welverdiende zomervakantie. Wij
wensen jullie mooi weer en veel plezier toe. Tot ziens tijdens het spaarfeest
in de herfstvakantie!

Stel uw vragen tijdens de Inloopochtend Wonen op zaterdag 6 juli
Het Rabobankkantoor in Horst-Centrum aan het Kerkeveld 21
is iedere eerste zaterdag van de maand open voor vragen over
wonen in de gemeentes Horst aan de Maas en Venray.
Op zaterdagochtend 6 juli kunt u uw vragen voorleggen aan
Twan Derijk en Chantal Verhoeven.

KORT NIEUWS
Uw mening telt.
De Rabobank onderzoekt regelmatig hoe
tevreden haar klanten
zijn. Heeft u telefonisch,
per e-mail of op kantoor
contact met een van
onze medewerkers
gehad? Dan is het
mogelijk dat u binnen
een paar dagen per
e-mail een uitnodiging
ontvangt van onderzoeksbureau Miles
Research om mee te
werken aan ons
klanttevredenheidsonderzoek. De resultaten uit het onderzoek
helpen ons om onze
dienstverlening nog
beter af te stemmen op
uw wensen.

Uw vermogen in
goede handen!

U

kunt binnenlopen voor een algemeen oriënterend gesprek
(neem wel alvast een loonstrookje mee). Twan en Chantal
beantwoorden uw vragen graag. Na zo’n oriënterend gesprek
wordt meestal snel duidelijk dat een vervolggesprek nodig is.
Dan vragen wij ook om alle informatie -die nodig is om een goed beeld
van uw financiële situatie te krijgen- mee te nemen. Hoe meer we van u
weten, des te beter kunnen we een advies geven dat is toegespitst op uw
persoonlijke situatie en toekomstplannen.
Op zaterdagochtend 6 juli bent u van
harte welkom! Wij ontvangen u graag
tussen 09:30 en 12:00 uur in ons
kantoor aan het Kerkeveld 21 te Horst.
U kunt Rabobank Horst Venray natuurlijk ook altijd bellen: 077 389 84 00.

Alfons Verstegen, accountmanager Private Banking Rabobank Horst Venray
077 389 84 00 - privatebanking@horstvenray.rabobank.nl - www.rabobank.nl/horstvenray

Rabobank wijzigt advieskostenmodel
Vanaf 17 juni 2013 introduceert de Rabobank een nieuw advieskostenmodel voor het afsluiten
van hypotheken en andere complexe financiële producten. In dit nieuwe model zijn er altijd
kosten verbonden aan hypotheek- en complex financieel advies. Wel heeft u de mogelijkheid om
zich kosteloos vooraf te oriënteren. Overigens geldt dit niet alleen bij de Rabobank. Alle financiële
instellingen moeten vooraf aangeven welke kosten u voor een advies betaalt.

T

oegankelijk voor iedereen
We hebben de stellige overtuiging dat financieel advies toegankelijk moet zijn voor iedereen.
Complexe financiële producten vragen om kennis van zaken. Een klant die deze kennis niet of
onvoldoende heeft, mag geen onnodig hoge drempel ervaren bij het zoeken naar advies. U blijft de
mogelijkheid behouden om samen met een adviseur te verkennen of het zinvol is om met elkaar een adviestraject in te gaan. Het oriëntatiegesprek is kosteloos. Zo weet u of uw wensen mogelijk zijn en kunt u er met
voldoende vertrouwen voor kiezen om het adviesgesprek te starten waarvoor u moet betalen.
Samen kom je tot een beter advies
Een advies dat is afgestemd op uw persoonlijke behoeften, uw wensen en uw financiële situatie. Uw belang
staat hierin centraal. Wij delen onze kennis met u, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Want als
u meer weet, kunt u zelf de beste keuze maken. Zo zorgen we er samen voor dat uw financiën goed geregeld
zijn. Voor het advies brengen wij kosten in rekening. Het is belangrijk dat u vooraf weet wat de advies- en afsluitkosten zijn van een product. Daarom maken wij deze kosten inzichtelijk en geven aan wat u van ons kunt
verwachten. Onze advies- en afsluitkosten vindt u op www.rabobank.nl.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

PRIVATE BANKING
BIJ RABOBANK
HORST VENRAY
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met
de afdeling Private Banking
van Rabobank Horst Venray
via 077 389 84 00 of kijk voor
meer informatie op
www.rabobank.nl/horstvenray

KORT NIEUWS
Ben jij een ambitieuze
startende ondernemer
en heb je zin in een
uitdaging? Doe dan
mee aan The Next
Entrepreneur 2013.
Je maakt kans op
de hoofdprijs van
€13.013. Inschrijven
kan tot 1 oktober
2013. Na de
voorrondes blijven
vijftig starters over
waaruit uiteindelijk
vier starters worden
geselecteerd voor
de finale op
21 november.
De vakjury en het
publiek bepalen wie
zich The Next
Entrepreneur 2013
mag noemen.

