2

0

1

barbecue.nl

01
08
3

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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Lanspunten niet zo oud
Deze krant berichtte begin dit jaar over de lanspunten die gevonden waren in de Loevestraat
in Horst. Volgens archeoloog Xavier van Dijk zouden deze gemaakt zijn tussen 1400 en 1600.
Horstenaar Mart van Issum volgde zijn gevoel en kan nu met een gerust hart beweren dat de
punten afkomstig zijn uit de twintigste eeuw.
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3 FLESSEN

WAARDE
BON

CALVÉ SAUS
250-320 ml à € 1.13

* Tegen inlevering van deze
bon, bij aankoop van minimaal
€ 25,00 aan boodschappen.

Alleen bij AH Horst,
max. 1 bon per klant
geldig: 1 t/m 4 aug. 2013



GRATIS*

www.ahhorst.nl

Xavier van Dijk presenteerde in
januari nog met trots één van de drie
lanspunten die werden gevonden
in de tuin van een woning aan de
Loevestraat. Archeologen stonden voor
een raadsel: waarom werden er drie
punten gevonden op dezelfde locatie?
En waarom waren ze nog intact?
Van Dijk wijdde uit over het mogelijke bestaan van een smidse aan de
Loevestraat in de middeleeuwen.
Mart van Issum uit Horst heeft een
passie voor geschiedenis en wapens
en is ijzerwerker. “Ik liep rond met
gewetenswroeging”, zegt hij. “Ik
betwijfelde de authenticiteit van de
punten vanaf de eerste keer dat ik ze
zag. Ze zijn te gaaf, te gelijk en hebben
een ronde buis. Dit in tegenstelling tot
de punt die langer geleden gevonden
is bij de kasteelruïne, die taps toeloopt.
Ik heb mijn twijfels nooit onder tafels
en stoelen gestoken.” Van Issum wist
dat er een brandweerkazerne lag in

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

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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het gebied en ging uit van het idee dat
de punten in de vorige eeuw gereedschap van de brandweer konden zijn
geweest. Hij ging in het boek Oud
Horst in het Nieuws op zoek naar
informatie over de kazerne, waar hij
stuitte op een foto van de toneelgroep
in Hegelsom, die in 1952 het bijbelspel
De man van Karioth opvoerde.

In bruikleen
van brandweer
Van Issum wist niet wat hij zag,
toen hij de meest linkse en de meest
rechtse acteur met lansen in hun hand
aantrof. “Ik wist bijna zeker dat dit de
twee meest recent gevonden punten
in Horst waren”, zegt hij.
Van hieruit begon de zoektocht
van Van Issum, waarin hij contact
zocht met alle 21 genoemde toneelspelers. “Slechts twee waren er nog in
leven, waarvan me er één niet verder
kon helpen. Uiteindelijk kwam ik
terecht bij Mien Hoeijmakers-Haegens,
die nu ver in de tachtig is. Zij wist mij
veel te vertellen en had de originele
foto van het toneelgezelschap, waarop
met behulp van een loep de gelijkenis

met de gevonden lanspunten wel erg
groot is.” Nog aannemelijker wordt
het idee van Van Issum doordat Cor
Koster, één van de toneelspelers, de
schoonzoon van een brandweerman
was. Van Issum gaat ervan uit dat de
brandweer hem de punten in bruikleen gaf.
De smid van de punten, die deze
in middeleeuwse stijl heeft geprobeerd te maken, was waarschijnlijk
Verbruggen uit Horst. Hij was een
smid die ook bij de brandweer was en
had de smederij van zijn vader overgenomen. “De kers op de taart kreeg
ik vanmorgen, toen ik vernam dat de
foto van het toneelgezelschap ook in
het boek over de brandweerkazerne
staat.” En daarmee komt de zoektocht
tot een einde.
Van Issum concludeert dat de
punten op zijn vroegst rond 1900
gemaakt kunnen zijn. Archeoloog
Xavier van Dijk beseft dat hij met zijn
schatting fout zat. “Ik voel me niet
aangevallen”, zegt hij. “Ik ben blij dat
er mensen zoals Mart zijn. Hij heeft
het opgepakt en weet meer van ijzer
dan ik. Het verhaal is nu rond en dat
beantwoordt een hele hoop vragen.”
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HALLO
Zomertoer
Grubbenvorst
In tegenstelling tot de eerdere
aankondiging, vindt de Zomertoer
in Grubbenvorst vandaag (donderdag) niet plaats op het grasveld bij
het beeld van de Melkende non,
maar op het Pastoor Vullinghsplein
in het dorp. De redacteuren van
HALLO Horst aan de Maas staan
voor u klaar en zijn benieuwd naar
de verhalen van de inwoners van
Grubbenvorst.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlage:
OJC Phoenix
flyer Phoenix on the beach
(alleen in Hegelsom en Horst)

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jessy van de Ven
Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Huub Thijssen 077 396 13 53
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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Herinrichting Zwarte Plakweg
De Zwarte Plakweg in America staat een nieuwe herinrichting te wachten. Zo wordt de weg buiten de bebouwde kom, waar nu nog 80 gereden mag
worden, een 60-kilometerzone.
In 2008 werd het kruispunt bij de
spoorwegovergang in America voor
het laatst aangepast. De kruising
Griendtsveenseweg/Zwarte Plakweg
stond toen al jaren bekend als een
gevaarlijk verkeerspunt. Regelmatig
kwam het voor dat er vrachtwagens
midden op het spoor stil stonden
omdat ze niet door konden rijden. “Ik
weet van buurtbewoners dat diverse
keren een vrachtwagen op het spoor
vaststond, terwijl de slagbomen al naar
beneden kwamen”, vertelt Marco Hesp
van de dorpsraad America.
Enkele jaren geleden werd onder
de meer de voorrangssituatie veranderd en werden er zogenoemde
straatjuwelen, zwart-witte palen,
op de Zwarte Plakweg geplaatst. Tot
tevredenheid van de buurtbewoners
en de dorpsraad. “Het blijft echter een
gevaarlijk punt, zeker voor fietsers.”
Gemeente Horst aan de Maas gaat
begin september de Zwarte Plakweg
herinrichten. Buiten de bebouwde kom
geldt voortaan een maximumsnelheid
van 60 kilometer per uur. “ De rijbaan

Ook komt er een verhoogde kruising bij
de Zwarte Plakweg - Graafsebosweg.
“Daarnaast wordt het fietspad tussen
de Graafsebosweg en de spoorwegovergang een tweerichtingenfietspad

en wordt de fietsoversteek ongeveer
150 meter verplaatst richting de
spoorwegovergang. De straatjuwelen worden gehandhaafd,” aldus de
woordvoerder.

Voor 24 uur miljonair Politie maakt jacht
op inbrekers
Nellie van den Munckhof en haar partner Jos uit Meterik zijn twee van de
gelukkigen die een dag mogen leven als een miljonair. Deze Miljonairs
Experience heeft Nellie gewonnen bij het Miljoenenspel van de Staatsloterij.
De dag vindt plaats op vrijdag 9 augustus.
De dag staat in het teken van luxe
en genieten. Ze gaan onder andere
winkelen bij een groot warenhuis. Dit
alles onder toeziend oog van Thijs
Willekes, een bekend stylist. Hij gaat
die dag modeadvies geven aan het
koppel.

Tevens gaan ze Nederland bekijken
vanuit de lucht, er wordt een helikoptervlucht van Amsterdam naar
Rotterdam gemaakt. De dag wordt
afgesloten in een vijfsterren hotel waar
het stel kan nagenieten van de
ervaring.

Optreden Lebbis
op voormalige
vuilnisstort

In Sevenum vond zondagochtend 28 juli een ware klopjacht plaats. De
politie was daar, samen met burgers, op zoek naar een drietal verdachten
van inbraak.
De politie kreeg zondagochtend
een melding van drie personen die
een horecapand aan de Markt waren
binnengeslopen. Daarnaast kwamen
er zondag diverse meldingen binnen
bij de politie over personen zich op
verschillende plaatsen verdacht
ophielden bij woningen.
Vermoedelijk wilden de verdachten
woningen binnen gaan met het doel
spullen weg te nemen.
Een 32-jarige man uit Bremen

werd rond 11.00 uur op heterdaad
aangehouden op de bovenverdieping van een woning aan de
Donckstraat. Door de inzet van een
Burgernetbericht met signalement
en dankzij de hulp van oplettende
inwoners kon de politie in het centrum van Sevenum ook twee andere
personen aanhouden.
Ook zij zijn afkomstig uit het
Duitse Bremen in de leeftijd van 33
en 32 jaar oud.

Een voorstelling in de open lucht op bijzondere locaties. Cabaretier
Lebbis, ook bekend als Hans Sibbel, geeft een andere draai aan zijn
optredens. Hij gaat wandelingen maken door De Peel en ’s avonds treedt
hij op.
Zijn wandeltournee brengt hem
naar Sevenum op maandag 26
augustus en op dinsdag 27 augustus
naar het natuurgebied Heesbeemden,
een voormalige vuilstortplaats in
Kronenberg.
De ervaringen van de wandeltochten die Lebbis heeft gemaakt die dag,
zijn in de optredens verwerkt. De aftrap
van deze wandeltournee is in Mierlo
op 23 augustus. Vervolgens staat hij de

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

Bankrekening: 13.25.91.189
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

wordt voorzien van de juiste markering
en er komt een verhoogd kruispuntplateau te liggen op de kruising
Zwarte Plakweg /Raamweg”, licht een
woordvoerder van de gemeente toe.

www.sos-meerlowanssum.nl

dag erna in Asten op de planken. Na
een rustdag speelt hij op 26 augustus in
Sevenum bij Gasterie Lieve Hemel. De
tournee wordt afgesloten op 27 augustus in Kronenberg in Natuurgebied
Heesbeemden. De natuur zal niet veel
merken van deze voorstelling, Lebbis
speelt in stilte. Voor aanvang krijgen
de bezoekers een koptelefoon. Al deze
dagen speelt hij zijn voorstelling Het
Grijze Gebied.

Een overheerlijk
blauwe bessenpakket
voor 2 personen

€21,50

€10,75

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

Kusters

industriedeuren
Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

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
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Nieuwe generatie aan
het woord: Beatz and
Bandz in Lottum

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

Het nieuwe festival Beatz and Bandz vindt plaats op zaterdag 3 en zondag 4 augustus in Lottum. Het festival
biedt een podium voor zowel dj’s als bands. Beatz and Bandz laat zien dat ook in Lottum een nieuwe generatie is
opgegroeid.

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Geniet op ons Oosters terras

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

www.restauranthetmaasdal.nl

“Lottumers hebben toch een
beetje het imago van zwartgeklede
‘metalheads’”, zegt Nick Vergeldt, één
van de organisatoren van Beatz and
Bandz. Deze metalheads waren onder
anderen terug te vinden op het festival
Weistock, dat decennia lang jaarlijks in
Lottum plaatsvond. Weistock was een
bandfestival, waar rock en metal de
boventoon voerde. Maar toen Weistock
steeds minder bezoekers trok, was
het volgens een jongere generatie
Lottumers tijd voor verandering.
“Ik heb niets tegen rock of metal”,
zegt Nick, “Maar de tieners en begin
twintigers in Lottum op dit moment
gaan meer met hun tijd mee. In plaats
van naar rock luisteren zij naar techno,
dance of elektro en het zijn dit soort
festivals die zij nu bezoeken. Ook in de
Lottumse jongerensoos OJC Canix, die

vaak gekoppeld werd met metal, is het
op vrijdag vaak techno waarna de jongeren luisteren.” Om niemand te kort
te doen, kozen zij voor een compromis:
een bandpodium en een dj-set die
langs elkaar bestaan.

Totaalbeleving
van het festival
Beatz and Bandz werd opgezet
door tien jonge, enthousiaste leden van
OJC Canix. “We staan compleet los van
Weistock, alleen de locatie (de wei bij
manege Hoogveld, red.) is hetzelfde”,
zegt Ronald Thijssen, organisatielid.
“We wilden vernieuwend zijn en gaan
ons richten op de totaalbeleving van
het festival. Zo willen we lichteffecten
toevoegen aan de dj-sets en gaan
we alles aankleden in de stijl van het

jaarlijkse feestje Idiot Night: een beetje
flauwekul.”
De bands, zoals 30 past 7, System
Pilot en de Shagging Ponies, worden
niet afgewisseld door de dj’s, omdat
volgens de organisatie het publiek toch
haar voorkeur heeft voor ofwel bands
ofwel beats: “Wij verwachten dat de
oudere generaties meer van de bands
meepikken en de jeugd meer in het djgedeelte zal staan.” De dj’s die geprogrammeerd staan, zijn onder anderen
Kid de Luca en de Beat Brothers.
De jongens hebben de intentie
om van Beatz and Bandz een jaarlijks
terugkerend festival te maken, waardoor zij hopen weer meer jeugd uit
de regio te trekken. De trailer van
Beatz and Bandz is te vinden op de
facebookpagina van het festival:
www.facebook.com/beatzandbandz.

ReseRvebRil

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

Boxmeer Horst Venray

compleet

v.a. €99.-

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

Rechtdoor over rotonde
Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Maar het lijkt erop dat een voertuig de verkeerde afslag
heeft willen nemen op de rotonde aan de Aartserfweg in Grubbenvorst. Een zogenoemde rotondeportaal
ligt helemaal in de kreukels. Een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas laat weten dat zij het
voorval gemeld hebben aan de eigenaar van het gebied waar ook de rotonde onder valt, Californië B.V.

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 !

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Poging
woninginbraak
Sevenum
De politie heeft vier personen
aangehouden die in de nacht van
donderdag 25 juli probeerden in te
breken in een woning aan de
Staarterstraat in Sevenum.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
02/16

Memoriekruis Meterik

Een plek van devotie, om even stil te staan bij het leven van alledag of gewoon een plek om uit te rusten: Horst aan de Maas kent diverse
kapellen en veldkruisen. In deze serie worden er zestien, verspreid over de hele gemeente, uitgelicht. In deze aflevering: het memoriekruis in de
Schadijkse bossen in Meterik.
van Assen, geboren op 9 oct. 1891 te
Hasselt (O), deurwaarder der Directe
Belastingen te Maastricht’.
In 1946, een jaar na het einde
van de Tweede Wereldoorlog, werd
dit veldkruis door de toenmalige
gemeente Horst geplaatst. Naast het
kruis staat een bordje met de tekst:
’Memoriekruis in de bossen.
De gemeente Horst liet hier in 1946 dit
kruis plaatsen ter herinnering aan Derk
van Assen een verzetsman die door de
Duitsers werd vermoord, omdat hij de
namen van zijn wapenbroeders niet
wilde prijsgeven’.
Wie was nu Derk van Assen en
waarom werd hij in dit bos om het
leven gebracht? Volgens de inmiddels overleden Horster journalist
Jan Derix was het louter toeval dat
de verzetsstrijder, afkomstig uit
Maastricht, in Meterik werd vermoord.
Hij onderzocht, 25 jaar na de dood
van Van Assen, het verhaal achter de
fusillade. Van Assen was ambtenaar
in Maastricht en werd al snel na de
Duitse inval lid van het verzet. Hij

Een paar agenten zagen donderdagnacht een persoon van een oprit
aflopen en snel een auto instappen.
De bestuurder kreeg een stopteken en
de auto werd daarna gecontroleerd.
De vier inzittenden hadden geen
duidelijke verklaring waarom ze zich
bij de woning bevonden en werden
aangehouden.
De verdachten zijn een 20-jarige
man uit Eindhoven, een 47-jarige man
uit Tongerlo, een 21-jarige man uit
Eindhoven en een 45-jarige man uit
Barcelona.
De man uit Tongerlo had nog een
gevangenisstraf van zeven dagen
openstaan. De politie is de zaak aan
het onderzoeken.

De Schatberg

Dode man
gevonden
Op camping De Schatberg werd
donderdagmorgen 25 juli een dode
man gevonden. De man werd
aangetroffen in het zwemwater.
Omstreeks kwart voor twaalf
werd de man gevonden. Na technisch
onderzoek concludeerde politie Horst
dat er geen sprake van een misdrijf
was en dat de man waarschijnlijk om
gezondheidsredenen om het leven was
gekomen. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend gemaakt.

De Schadijkse bossen in
Meterik: een natuurgebied waar
je uren kunt wandelen, de gele,
rode of witte route volgend. Het
ene moment bevind je je tussen
de bomen en dan kom je weer
uit bij een grote vlakte met wat
lage begroeiing. Wie ervoor kiest
om de witte route te volgen, komt

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

halverwege de tocht een klein houten
kruis tegen. Het staat tegen een lage
heuvel, geflankeerd door enkele
bomen. Het is geen traditioneel kruis
met een corpus, maar een eenvoudig
zogenoemd memoriekruis. De tekst op
het kruis vertelt voor wie het is opgericht: ‘Op 14 september 1943 werd hier
door de Duitschers gefusilleerd Derk

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

MELDERSLO (ruilen):
Vrijstaande boerderij in het
buitengebied met 72 are grond
en schuur, wil ruilen met woning
in het dorp of in de Maasdorpen,
slaapkamer en badkamer op de
begane grond geniet de voorkeur.

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

regelde onder meer de vlucht van
Joden naar België en Zwitserland.
Ook bood hij hulp aan onderduikers. In juli 1943 kwam de
Sicherheitspolizei in Den Haag hem
op het spoor en werd hij gearresteerd. Ondanks zware verhoren gaf
hij geen namen van zijn medestanders prijs. Volgens de internetsite
netwerkoorlogsbronnen.nl werd
Derk van Assen vervolgens gevangengezet in Huis van Bewaring in
Maastricht. Vrienden probeerden
hem te bevrijden door middel van
een list, maar dit werd ontdekt.
S.D-chef Richard Nitsch nam Van
Assen daarop mee naar Meterik,
waarschijnlijk om daar een aantal
arrestaties te verrichten, en liet
hem daar in de Schadijkse bossen
fusilleren. Volgens netwerkoorlogsbronnen om zo een voorbeeld te
stellen voor het verzet in Horst.
Bronnen: o.a. Veldkruisen
en Veldkapellen in Horst en
www.netwerkoorlogsbronnen.nl
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Aftrap van het
Roest Festival

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

Onder het mom van ‘Feest Liefde Roest Niet’ vond op zaterdag 27 juli het eerste Roest Festival plaats. Ondanks
de fikse onweersbuien in de ochtend, die niet veel goeds voor het evenement voorspelden, zag de organisatie een
mooie dag tegemoet.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie

Guus
Ivo Swinkels en Tim Dinissen, twee
jonge Grubbenvorstenaren, begonnen
het bedrijfje Roest. De twee volgen
allebei een opleiding tot het organiseren van evenementen en liepen rond
met het idee een nieuw evenement in
Grubbenvorst te organiseren. “We
wilden gewoon een leuk feestje organiseren, op een leuke locatie.” Vandaar
dat het techno, house en elektrofeest
plaatsvindt midden in de bossen, aan
de Kievitweg in Grubbenvorst.
De twee jongens zullen op deze
dag zelf platen draaien. Maar bovenal
worden zij afgewisseld door dj’s die
naam hebben gemaakt in de elektro
wereld, zoals Ron van den Beuken en
Lucky Done Gone. “Dit soort muziek is

erg populair onder de jongeren in de
regio”, zegt Ivo. “Techno lijkt Limburg
over te nemen.”
Loes uit Grubbenvorst drinkt uit
een blikje bier, terwijl ze danst op de
klanken van Dinissen. Ze vindt het een
goed initiatief. “In Grubbenvorst is niet
meer zoveel te doen voor de jeugd.
Er is bijvoorbeeld geen soos, zoals in
andere dorpen wel het geval is. Het is
fijn om weer eens in Grubbenvorst uit
te gaan.” Ook Peter denkt er zo over:
“Dit is het begin van mijn vakantie.
Mooier kan het toch niet? Er komt hier
vandaag veel jeugd uit Grubbenvorst.
Dat is mooi, want die zie je niet vaak
bijeen.” Het terrein, dat verscholen
ligt in de bossen, is aangekleed met

zithoeken en een houten bar. Jongeren
staan en hangen, genietend van het
weer dat plotseling weer mooi is. Om
risico’s uit te sluiten, wil de organisatie
het festival enigszins inkorten. “We
willen iets eerder stoppen, zodat we
de onweersbui die voor vannacht voorspeld is, niet de sfeer en de apparatuur
laten verpesten”, legt Ivo uit.
Als het aan Ivo en Tim ligt, wordt
Roest Festival een jaarlijks terugkerend
evenement. “We leren er veel van voor
onze opleiding en kunnen wat we leren
in de praktijk brengen. We hebben nog
ruimte genoeg om uit te breiden, dus
Roest kan groeien.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

“Ik had de afgelopen drie weken vakantie en ben naar Engeland geweest.
Ik heb daar veel gefietst en gewandeld. Stilgezeten heb ik dus niet. Mijn
hoofddoel deze weken was het behouden van mijn huidige gewicht en
dat is gelukt. Ik heb veel groenten en fruit gegeten en heb het snoep en
het vlees weten te weerstaan. De riem zit in het laatste gaatje. Nu ben ik
weer volop aan het sporten bij Anco en voel me topfit. Als het zo doorgaat haal ik mijn doelen met gemak.”

De motivatie is er meer dan ooit

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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Comes a time
Neil Young

2 augustus 2007 - 2 augustus 2013

Lambert Mooren
echtgenoot van
Ans Mooren-Hermans

Wetend dat je bij ons bent,
maar toch al zes jaar zonder jou.

pap van
Kristy en Hans

Hans, we missen je.

Mam en Pap † Mooren
Mam en Pap † Hermans
Hij overleed 45 minuten voor zijn 55ste verjaardag.

Wij zullen vrijdag 2 augustus
een kaarsje aanmaken na de Heilige mis
van 18.30 uur in de Lambertuskerk van
Horst. In veel vakantielanden zal vrijdag
ook een kaarsje voor jou branden.

Hegelsom, 27 juli 2013
Bakhuuske 22, 5963 HD Hegelsom
We hebben Lambert voor het laatst in ons midden gehad op
donderdag 1 augustus j.l. in de aula van het crematorium
Boschhuizen te Venray.

Theo & Dorothé,
Karlijn & Jeroen,
Dirk & Sandra,
Guus en Sofie Marcellis

Voor hem een verlossing
Voor anderen groot verdriet
Erg hard heeft hij gevochten
Meer kracht was er niet

“Lambert, hoije jung, weej zeen os!”

Na de dienst bent u uitgenodigd
voor een kopje koffie bij Hans thuis.

Familie Mooren
Rieky en Gé, Linda, Nicole en Roger
Ger en Willy, Karlijn en John, Marlon, Daniëlle en Karim
Wim en Annie, Evi
Familie Hermans
Ger en Atri † en Margriet, Barry, Ruud en Erika
Nellie en Karel, Marnie, Milenko, Kevin

Diep geraakt zijn wij door het overlijden van onze vriend
en geweldige kameraad

Een warmer en mooier afscheid van

Ton (Toon) Rutten

(ôzzen Bert)
De gedachte aan jouw aanwezigheid en inbreng in de
vriendengroep van meer dan 40 jaar zal onuitwisbaar zijn.

Dank aan het reanimatie/AED hulpverleners,
ambulance verpleegkundige en spoedeisende hulp Venlo.

De laatste levensfase was geen gemakkelijke, echter ook deze tijd
heb je op jouw manier ondergaan: niet klagen maar dragen.

De zes weken dienst is 3 augustus 2013 om 18.00 uur
in de kerk te Tienray.

Wij wensen Ans, Kristy, Hans en de familie veel sterkte.
Ook de komende tijd kunnen jullie op ons rekenen.

Ine, Marina, William en Martien
Tienray, 1 augustus 2013

The Boys & Girls

Eindelijk rust na een lange strijd

Gerrie

Lambert

van den

Wij wensen Ans, Kristy, Hans en familie
veel sterkte de komende tijd
De megjes
Imke, Marlon, Krissie, Sandra, Mieke, Mischa, Lindy

Mu-Thaigym Thaiboksen starterstrainingen beginnen weer op 12 aug.
Wekelijks op maandag van 19.00 tot
19.45 uur. in ‘t Gasthoes in Horst.
06 24 87 76 35 www.mu-thaigym.nl
Te koop komkommers, rabarber,
knolselderij, snijbonen enz.
Thijs Huys Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.
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.
Te koop blauwe bessen.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 06 58 86 32 52/077 398 62 49.
Uw woonhuis verhuren?
Wij regelen het snel, goed en goedkoop
(ook leegstandswet).
Groengoed Makelaardij 077 398 75 76
of info@groen-goed.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

hadden wij ons niet kunnen wensen.
Alle blijken van medeleven, in welke vorm dan ook en de
belangstelling bij de uitvaart zijn voor ons een grote troost.
Wij hebben weer eens ervaren hoe geliefd hij was.
Hiervoor willen wij iedereen dan ook hartelijk danken.

Lambert Mooren

Expositie ‘Schitterend geplooid’.
Extra avondopenstelling op do.15 aug.
voor inwoners van Horst a.d. Maas. Van
19.00 uur tot 21.30 uur met
rondleiding. Speciaal tarief: 4 euro.
www.museumdekantfabriek.nl

voor een
persoonlijk
afscheid

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

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

Dag en nacht bereikbaar

Dankbetuiging

Een hand, een knuffel, de vele kaarten.
Het heeft ons goed gedaan na het overlijden van onze pap

Piet Haegens
“Mette Piet”
Een speciaal woord van dank aan:
Uitvaartverzorging Theo Arts
Truus van der Beelen, voor het leiden van de dienst
Math Craenmehr “Troubadour”, voor zijn muzikale bijdrage
Nel Haegens-Craenmehr,
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com



Geboren

Pim

25 juli 2013
Zoon van
Koen Geurts en
Hannie van Issum
Kamplaan 7
5963 HH Hegelsom
Geboren

Ize

26 juli 2013
Zusje van Noa
Dochter van
Ruud Holtackers en
Susan Gielen
Horsterdijk 38a
5973 PP Lottum

Geboren

Billy

29 juli 2013
Zoon van
Marjon Moonen en
Ruud Verhaegh
Broertje van Charlie
Middelreuvelt 15
5971 DE Grubbenvorst
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Dyslexie en/of leerproblemen?
Gratis intake-gesprek. Professionele
hulp,begeleiding bij dyslexie en andere
leerproblemen. B.v. lezen/spelling/
rekenvaardigheid/Engels voor alle
leeftijden. info@reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
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)
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Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo. Afmetingen:
1 x 170 m2, 2 x 85 m2, heftruck en
chauffeur aanwezig, ruimte is vorstvrij,
buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.
Eleonora’s YogaStudio Horst!
Start in sept. in Horst! Hatha-yoga,
yoga & meditatie, yoga & dans,
kinderyoga (woensdagmiddag.) Bel
gerust voor meer info: 06 46 13 52 25,
www.yogastudioreuver.nl Leonie Coenen.

Verse frambozen te koop.
Direct bij de teler, elke dag verse oogst,
na 17:00 op te halen. 150gr. € 2,25- of
12 x 150gr. voor € 25,- Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom.
Tel. 06 12 76 31 81.
Te huur caravanstalling.
Tel. 077 398 32 95.
Prei 7 cent en groente pl. aardbeien
pl. ras korona alle vaste pl 25% korting.
Eenjarige bloeiers bomen heesters enz
leiphotinia 65 euro p. Plantencentrum
van den Beuken Sint Jansstr. 43
Meterik tel. 06 30 58 79 98.
Kringloopwinkel Twedde Kans Horst
is weer terug. Kom maar eens kijken,
we hebben weer voor iedereen heel
leuke spullen binnen. Wo en do 12-17
vrij 12-20 en zat 10-16 uur. Verrassend
veel en heel goedkoop.
Beloning! Vermist sinds 14 juli
roodwitte grote tijger kater in Meterik.
Reageert op piepen. Gezien of
gevonden? coxsesther44@gmail.com
06 58 89 91 90.
Dameskleding maat 58 te koop.
In goede staat, o.a. van Twister
e.d. (zomer- en winterkleding).
Bel 06 20 35 46 11 of mail
math-els@home.nl voor meer info of
een afspraak om te komen kijken.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

50
50 jaar getrouwd.
Dit gouden feest vieren we
in besloten kring.
José en Henk, Pieter,
Loek en Meike
Crommentuynstraat 35,
5964 NL Meterik

In de ochtend leek het terrein van
het Dierencentrum te zijn omgetoverd
tot een heuse camping, waar liefhebbers van windhonden hun hart konden
ophalen. De eigenaren, die niet alleen
uit Nederland maar ook uit België en
Duitsland kwamen, zetten tenten op
waarin hun honden van alle gemakken
werden voorzien. Dit was deels uit
voorzorg, omdat er noodweer werd
voorspeld.
Wil en Jozé uit Venray deden
mee met hun Afghaanse windhond
genaamd Agha Djani’s Benjamin

Button. “Benjamin werd vorige week
nog Duits kampioen”, vertelt de trotse
eigenaar Wil. Zij nemen vaak deel aan
schoonheidswedstrijden. “Dat kost wel
veel tijd”, vertelt Jozé: “Hij wordt dan
gewassen en zijn blonde haren moeten
drie uur geföhnd worden voordat ze
droog zijn.”
“Er zijn vijftien rassen windhonden
die vandaag meedoen”, zegt organisator Wim de Groot. Deze vijftien rassen
verschillen veel van elkaar. Uiteindelijk
worden zij beoordeeld op schoonheid
door middel van een internationale

rasstandaard. “Vandaag wordt er
gejureerd door een Finse en twee
Duitse keurmeesters. Zij kijken naar
het totaalplaatje. Windhonden moeten
soepel bewegen. Het zijn eigenwijze
dieren, dus je moet ze de vrijheid laten
om dit te doen.”
Volgens De Groot merk je aan de
hond of deze het leuk vindt om mee
te doen aan schoonheidswedstrijden:
“Het verschilt per hond. Maar de
meesten vinden het leuk om getraind
te worden. Dit zie je dan ook aan de
hond terug.”

Gezocht nog enkele paarden/pony’s
met extreme zomereczeem voor een
kosteloze behandeling met een homeopatisch/biologisch middel tegen deze
verschrikkelijke aandoening. Het resultaat van de in 2013 behandelde dieren
met dit middel is werkelijk verbluffend.
Tel. 077 464 15 40.

Pasfoto’s direct klaar!
‘s Maandags t/m zondags, ‘s middags
en ‘s avonds van 13-21 uur. Parkeren
voor de deur. Voor officiële pasfoto’s,
maar ook voor profielfoto’s voor
o.a. Facebook e.d. Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst.

Litjens-Tijssen

In Dierencentrum Sevenum streden windhonden en hun eigenaren afgelopen zaterdag om de landelijke titel
van Stichting Rasgroep Windhonden. De honden werden beoordeeld op schoonheid en beweging door een internationale jury.

Huiskamercafé als feestlocatie.
Café Cambrinus te reserveren voor
een feest of jubileum: van 40 tot
120 personen. Informatie
www.cafe-cambrinus.nl of informeer
naar de mogelijkheden: 077 398 30 09
of cambrinushorst@home.nl

Wie stelt gratis ter beschikking:
planten, wintervast, waaronder
vetplanten, verbeterde teelaarde,
siergrind voor tussen de vetplanten,
fontein voor in de tuin van “Dichterbij”,
Van Bornestraat. Gratis opgehaald.
Tel. 06 15 36 46 86.

Wim en Nel

Windhondenshow
Sevenum

Sport je graag? Wil je buiten aan
de slag? Mag je conditie wel wat
verbeteren? Wil je je weer fit voelen,
maar zie je jezelf niet ‘n uur lang op
‘n loopband joggen? Let’s bootcamp!
www.bootcamppower.nl

Wie heeft er afgelopen maandag in de
buurt van de Peelhorst/Osteriekske
een blauwe MP3 speler met roze
koptelefoon gevonden?
Tel. 06 38 24 85 19.

Op 6 augustus zijn onze
ouders, opa en oma
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Expositie ‘Schitterend geplooid’.
Extra avondopenstelling op do. 15 aug.
voor inwoners Horst a.d. Maas. Van
19.00 uur tot 21.30 uur met rondleiding. Speciaal tarief: 4 euro.
www.museumdekantfabriek.nl
De vruchtentuin in Melderslo.
Vele soorten eetbare en decoratieve
sierkomkommers, courgette, peper
vruchten. Biologisch geteeld.
De ventkar staat dagelijks klaar.
Marian Deckers Nachtegaallaan 19a,
Melderslo (300 m. v.d. verharde weg).
Te koop diverse gebruikte kinderfietsen jongens/meisjes. 20 en
24 en 26”. Vanaf € 50.00 op=op.
Theo Lommen Tweewielerspecialist
Sevenum.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Overlast noodweer valt mee
Code oranje werd er zaterdag 27 juli afgegeven voor Noord-Limburg. Extreem zwaar onweer was er op
komst en mensen werden gewaarschuwd maatregelen te nemen. Achteraf bleek het allemaal mee te
vallen en deden er zich geen ernstige ongevallen voor in Horst aan de Maas. Op de A73 bij Horst zorgde
een ongeluk met een caravan voor een file en in Hegelsom sloeg bij een woning de bliksem in een
schoorsteen. Een woordvoerder van brandweer Horst aan de Maas laat desgevraagd weten dat er geen
verdere meldingen zijn binnengekomen. Wel was er op sommige plekken sprake van wateroverlast.
Zoals op deze foto te zien is, in de wijk Stuksbeemden in Horst.

Nieuwe aardappelen in zakken
van 3, 5 en 10 kg. Zelfbediening!
Mts. Kellenaers-Kusters Bosstraat 63
Hegelsom.

Te koop gerstestro, kleine pakjes,
rechtstreeks vanaf perceel. J.Tacken,
Erdbrugweg 2, Sevenum.
Tel. 077 467 15 38/ 06 20 91 64 34.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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Hoëg aan de Maas
roept gemengde reacties op
De koffietent annex wijnbar die door ondernemer Stef van Loo eind juni werd geopend in Broekhuizen kan rekenen op allerlei bezoekers, van toeristen
tot dorpsbewoners. Het roept tot nu toe gemengde reacties op.
Gemeente Horst aan de Maas
benadrukt het feit dat Van Loo sinds
eind juni wel degelijk een vergunning
heeft om alcohol te schenken. “Het
is dan ook zijn recht om dit te doen”,
zegt een woordvoerster.

NATUURLIJK
met Bram

Uitgebreid onderzoek
uitgevoerd

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.

“Daarnaast heeft Van Loo een
uitgebreid onderzoek uitgevoerd en
een bestemmingsplan gemaakt voor
zijn paviljoen. Het is niet zo dat hij
iets onwettigs doet.” De klachten die
de gemeente binnenkreeg, hadden
betrekking op overlast. “Handhaving
gaat daarom controles uitvoeren”, laat
de gemeente weten.

Genieten van locatie

Kruidje
Roer Me Niet

Schüssler
celzouten
Zoals in een van de vorige
rubrieken is beschreven, vullen de
Schüssler celzouten het tekort van
mineralen in de cel aan. Hiermee
zorg je dat je niet de klacht gaat
bestrijden, maar dat je het tekort
waar de klacht door is ontstaan
gaat aanvullen. Je kunt dan ook
een klacht zoals een hoge of lage
bloeddruk ondersteunen met
celzouten. Hiervoor wordt de nr. 15
de kalium jodatum gebruikt,
samen met de nr. 3 ferrum
phosphoricum voor het ijzer van
het bloed en het zuurstoftransport,
de nr. 8 natrium chloride voor de
verwerking van de emoties en de
nr. 7 magnesium phosphoricum
voor alle stress.

“Het is gewoon een prachtige
locatie en er hangt een goede sfeer”,
aldus een fietstoeriste die van de zon
geniet. Met name jongere inwoners uit
Broekhuizen en omliggende dorpen
zijn blij met het nieuwe plekje aan de
Maas. “Er is eindelijk weer iets te doen
in Broekhuizen”, zegt een 23-jarige
inwoonster. “Het is hier gezellig en het
is de perfecte plek om te genieten van
de zomeravonden.”
Niet iedereen is zo gelukkig met

de komst van het paviljoen. Enkele
inwoners van de Weem, de buurt
gelegen achter de Loswal, hebben hun
ongenoegen reeds geuit vanwege het
feit dat eigenaar Van Loo de afgesproken sluitingstijden niet zo nauw
zou nemen. Ook was er onder hen
onduidelijkheid over wat nou precies
de bedoeling van Hoëg was.
“Het paviljoen werd geopend in de
veronderstelling dat het een koffiehuis
zou zijn. Nu is het een kroeg gewor-

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 4 augustus 2013

500 gram spareribs met saus €5,95
Gekookte achterham
150 gram halen 100 gram betalen

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

den”, zegt een inwoner. Hoëg serveert
naast koffie en thee namelijk ook een
groot aantal bier- en wijnsoorten. Ook
andere ondernemingen in Broekhuizen
uiten kritiek. Met name over het feit
dat er voor dit gebied aan de Maas al
meerdere aanvragen werden gedaan
in het verleden, welke steevast werden
afgewezen. Er was weinig duidelijkheid. “In onze ogen is er een vergunning verleend zonder dat de gemeente
al te veel onderzoek heeft gedaan.”

Eigenaar Stef van Loo zelf is blij
met het paviljoen. “Ik krijg heel veel
positieve reacties”, zegt hij. “Er zijn
gewoon vragen, welke ontstaan zijn
doordat niet helemaal duidelijk was
wat Hoëg zou gaan zijn. We hadden
vanaf het begin al een drankvergunning, maar in de media is het beeld
ontstaan dat we een koffiehuis
zouden beginnen. Nu het duidelijk is
wat Hoëg is, hoop ik dat alle miscommunicatie uit de lucht is en dat
de bezoekers hier kunnen blijven
genieten van onze prachtige locatie
aan de Maas.”

TE KOOP
Schenck van
Nijdeggenstraat 1
in Sevenum.
Prijs op aanvraag.

Bent u geïnteresseerd
of wilt u graag een
kijkje komen nemen?
Bel dan:

06 47 79 45 95

Rommelmarkt

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

zondag 4 augustus van 09.00 - 16.00 uur
evenemententerrein d’n Umswing
Schorfvenweg 1, Sevenum-Kronenberg

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

- kofferbakverkoop -

Tip
Gebruik 2 kopjes Hibiscus
thee per dag als extra aanvulling
voor de regulering van de bloeddruk en/of de bloesem remedie
Kruidje Roer Me Niet.
Zie voor meer info:
www.celzouten.com

Dit advies wordt u aangeboden door

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

(u vindt ons langs de Middenpeelweg)
org. Lirom: 06 14 93 01 12 - www.vlooienmarkten-lirom.hyves.nl
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HALLO en hojje wah
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?

Joke Zipp (77) uit Horst zit klaar voor
haar reis naar Nijmegen. Ze hoopt dat ze
haar nichtje uit Den Helder kan vinden
die meeloopt op deze laatste dag van de
Nijmeegse Vierdaagse. Haar zus komt
vanuit Hoofddorp naar de stad. “Het
wordt een familiereünie vandaag en ik
heb er zin in!”
Joke heeft gelukkig een gaatje kunnen vinden in haar drukke agenda. “Ik
heb het buitengewoon druk, al helemaal
nu ik een vriend heb”, vertelt Joke
stralend. Joke is sinds twee jaar samen
met Ben Hermans (82) uit Sevenum.

De twee hebben elkaar ontmoet tijdens
een busreis naar Kroatië en het heeft
ongeveer een jaar geduurd voordat
de relatie een feit was. “Ik heb echt
vlinders in mijn buik.” Ze woonde eerst
in Haarlem. Na de dood van haar man is
ze op advies van haar dochter in Horst
op zoek gegaan naar een woning. “Het
was meteen raak, ik woon in een leuke
seniorenwoning met een mooie tuin. Ik
heb er absoluut geen spijt van gehad, ik
leef weer opnieuw.” Joke en Ben ondernemen veel samen. “Ik heb echt geen
rust in de kont, Ben ook niet, dus dat

komt goed uit. Ik leer een heleboel van
die man, we fietsen vaak en dan legt
Ben mij uit welke gewassen er op het
veld staan. Ik als stadsmens weet daar
natuurlijk niets vanaf.”
Ben ging vandaag niet mee naar
de Vierdaagse . “Hij moet vanavond
zingen bij een koor. Het was moeilijk te
bepalen wanneer we dan thuis kwamen.
We gaan nu met allemaal vrouwen, het
wordt een leuke dag. Lekker een biertje
drinken en vanavond gaan we uiteten. Ik
ben misschien pas om elf uur ’s avonds
weer thuis, maar dit is niet erg.”
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Heb jij de inzendingen
van deze week al gezien?

VAKANTIE

HALLO op vakantie
Hans en Lianne uit Broekhuizen zijn net terug van een vakantie
in Sri Lanka en de Malediven. Lianne stuurde de redactie een foto
met de tekst: “ Wij hebben een hele stapel boeken, tijdschriften en
natuurlijk de HALLO meegenomen om te lezen aan het strand. We
wilden jullie dus even laten weten dat zelfs aan de andere kant
van de wereld jullie krant gelezen wordt.”

60%
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* tenzij anders aangegeven

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

farmersalade

Altijd al eens achter de schermen willen kijken
bij Zoo Parc Overloon? Grijp dan nu je kans.

met ananas
en augurk

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.

1.95

geldig vanaf 1 augustus t/m 7 augustus

broodje van de week

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

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.

Onderstaand enkele kan

shebbers

• Verse Blauwe bessen
€4,00 per kilo
• Zelfpluk €2,50 per kilo
• Ambachtelijk schepijs
• Blauwe bessenproducten
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl
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VAKANTIE

Bed and breakfasts in Horst aan de Maas

’Het gaat om de kleine
attente dingen’
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 Hofstay in Broekhuizenvorst.

Eveline Baars, eigenaresse van de
Hofstay heeft wel een idee hoe het
komt dat de meeste B&B eigenaren in

de gemeente van elders komen: “Als
je hier bent geboren, zie je niet hoe
ontzettend mooi het hier is. Er is ook

nog eens ontzettend veel te doen in
deze regio, waardoor een verblijf in
een B&B hier heel leuk kan zijn.”

Eveline en haar man Pieter
Burghouts woonden al dertig jaar
in Malden toen zij besloten te gaan
verhuizen. Het was niet eens echt
hun droom om een B&B te beginnen. “Waar ik wel bewust voor koos,
was een oud huis”, zegt Eveline. Op
sites zocht zij naar oude panden,
bijna als hobby. Totdat zij de Hofstay
tegenkwam, een huis uit de zeventiende eeuw met een bestaande Bed
and Breakfast aan de Maasstraat in
Broekhuizenvorst.
Eveline heeft een baan als parttime doktersassistente in Nijmegen.
Daardoor had ze tijd over, waarin ze
zich naar eigen zeggen verveelde. Zij
besloten de B&B over te nemen en
konden gasten die al in waren gepland
gewoon over nemen. “Dit was een
fijne overgang”, zegt Eveline. Volgens
haar zorgde met name de buurt ervoor
dat zij zich meteen op hun gemak
voelden.
“Het was meer werk dan we
dachten. Maar we vonden het ook veel
leuker dan we dachten”, zegt Eveline.
Tegenwoordig heeft zij haar handen
vol aan het bijhouden van haar grote
tuin met moestuin en het verzorgen

van haar gasten. De schuur die aan
het woonhuis vastzit, heeft op de
bovenverdieping vijf kamers, waarvan
er vier los verhuurd worden. De B&B
kan ook als groepsaccommodatie
gehuurd worden. De gasten hebben
een eigen tuin met een grote veranda,
waar Eveline in de zomer het ontbijt,
en wanneer de gasten dit willen, het
diner verzorgt.

Plezier in hebben
Op de vraag wanneer je een
goede gastvrouw bent, antwoordt
Eveline: “Wanneer je er plezier aan
hebt. Dan kun je dit op je gasten
overbrengen. Verder ben ik verpleegster geweest en ik houd ervan om te
zorgen. Tenslotte moet je een beetje
perfectionistisch zijn, met aandacht
voor de kleine dingen. Gasten stellen
dit op prijs.”
Het stel krijgt vaak positieve
reacties van gasten, maar ook voor
henzelf is het een fijne omgeving.
“Wij hebben veel gereisd in ons leven.
We waren onder andere in Afrika,
in Canada en in Australië. Maar nu
we hier wonen zijn we net zo graag
gewoon thuis. Het is goed zo.”

HALLO komt naar
je toe deze zomer!
zomertoer ‘13

CHILLEN BIJ HET
BOSCAFE
iedere dag vanaf 11.00 uur

zomertoer ‘13

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

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 juli5 Tienray
Maandag
augustus

Broekhuizenvorst

14.00 – 16.00 uur • Speeltuin Pastoor Maessenstraat

14.00 – 16.00 uur
Plein bij de kerk

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.

Donderdag 8 augustus
Meterik
14.00 – 16.00 uur
Plein bij de kerk

www.boscafehetmaasdal.nl

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!
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Wandelen in Horst aan de Maas

Verrassend mooie natuur in Griendtsveen
Je in het buitenland wanen, niet danken 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 wandelroute Bunders 300 die in Griendtsveen te
wandelen is. Er lijkt geen einde te komen aan de bosrijke omgeving waar je je in bevindt.

De route gaat van start op de
parkeerplaats op de Helenaveenseweg.
Hier is duidelijk aangegeven welke
routes er zijn en staat ook meteen het
eerste informatiebord. De Bunders 300
route is te volgen aan de hand van de

rode paaltjes. Bij de parkeerplaats zijn
resten te zien van een grote turfloods
waar turf werd opgeslagen voordat het
verscheept werd. In dit gebied werd
eerst door boeren voor eigen gebruik
turf gestoken. Vanaf 1856 ging de

Ruzie tussen
de rozen 5/6
Vakantie: lekker luieren op het terras of strand met een drankje. En
wat past daar nu beter bij dan een zomerfeuilleton? In HALLO Horst aan
de Maas daarom een spannend vervolgverhaal. Deze week deel 5.
De volgende dag opende Jeanne
de gordijnen van haar slaapkamerramen. De hele nacht had het in
de verte gerommeld, alsof er een
onweer dichterbij wilde komen, maar
ergens door tegengehouden werd.
Broeierig was het nu. Ze wilde de
gordijnen snel weer sluiten toen haar
blik op de tuin viel. Of om precies te
zijn, wat er nog van haar tuin over
was. De margrieten waren platgedrukt, zand was over het tuinpad
gestrooid en het leek wel of iets of
iemand de kopjes van enkele rozenstruiken had getrokken. Met groeiende verbazing en woede bekeek ze
de ravage in haar tuin en holde naar
buiten. Ze fronste haar wenkbrauwen.
Waren dat nu pootafdrukken in het
zand? Langzaam kwam ze overeind
en keek over haar schouder naar het
huis van de buurvrouw. Daar, voor
het raam in het zonlicht, zat Billie de
kat. Hij zwaaide even met zijn staart,
knipoogde en sprong toen met een
sierlijke boog van de vensterbank.
Jeanne hapte naar adem, negeerde
de verbaasde blik van de krantenjongen en spurtte naar de buren. Met
slaperige ogen opende Henny de
deur.
“Die rotkat van jou heeft mijn
hele tuin vernield!”
“Billie?” Henny bukte zich om
de kat die rond haar enkels draaide
op te tillen. “Ben je een beetje stout
geweest, mannetje?”

“Stout? Kijk eens naar mijn tuin.”
Kalmpjes slofte Henny achter haar
aan het tuinhekje door.
“Is dat alles? Dat valt toch best
mee. Een beetje opruimen, wat water
geven en je ziet er niets meer van.”
Langzaam draaide Jeanne zich
om. “Dan zie je er niets meer van?
Meen je dat nu?”
Henny haalde haar schouders
op. “Ik snap niet waar je je druk over
maakt.”
Die nacht barstte eindelijk het
onweer los. Bliksem verlichtte de straten, regendruppels zorgden er in een
rap tempo voor dat de straat blank
kwam te staan. Niemand zou het nu
in zijn hoofd halen om naar buiten
te gaan. Voorzichtig opende Jeanne
haar voordeur. Ze droeg een zwarte
regenmantel en in haar hand hield ze
een heggenschaar. Voorzichtig liep ze
naar het tuinhek. Piepend zwaaide
het hekje van Henny open. Jeanne
hield haar adem in. Niets. Voorzichtig
schuifelde ze over het paadje naar de
rozenstruikjes van haar buurvrouw.
Een boosaardig glimlachje lag om
haar mond. Ze naderde de struikjes
en boog zich voorover, de schaar in
aanslag. Plotseling ging er een licht
in het huis aan. Hennys stem klonk
vanachter de deur, “Wie is daar?” riep
ze terwijl ze aan het slot van de deur
morrelde. Geschrokken vloog Jeanne
overeind. Wat nu?
Volgende week de ontknoping.

gaat, komt men uit bij een grote open
vlakte. Hier is een plas waar verschillende ganzen genieten van de zon.
Vanaf dit punt gaat de wandelaar
de echte bossen in. Dit bos staat vol
met berkenbomen. Het pad wordt niet
alleen smaller, maar ook heuvelachtiger. Een aanrader is om goed schoeisel
aan te doen, het pad is bedekt met de
grote wortels van bomen. Je bevindt
je hier in de echte natuur. De bomen
reiken tot hoog in de hemel. Als wandelaar kan je het gevoel besluipen dat
je de enige hier bent. Dit stukje rustige
natuur wordt echter wel af en toe verstoord door een voorbij rijdende trein,
waardoor je je beseft dat de bewoonde
wereld dichtbij is.

Wanneer je de wandeltocht vervolgt, wordt het pad steeds smaller. Het
kronkelende pad brengt de wandelaar
naar een open veldje dat overgaat in
een bos. Ditmaal een loofbomenbos.
In dit bos kan je ook afwijken van de
gebaande paden.
Tot slot loopt de wandelaar
langs de kerk van Griendtsveen en
Herberg De Morgenstond. Herberg de
Morgenstond is verkozen tot leukste
terras van Noord-Limburg 2013. Ook
passeert de wandelaar een straat waar
bij een huishouden zelfgemaakte jam
verkocht wordt. De route loopt nog
een klein stukje langs een beek en
uiteindelijk kom je weer uit bij het
startpunt.

gemeente Deurne op grote schaal turf
afgraven.
Een grote bezienswaardigheid
die je meteen tegenkomt is het Toon
Kortooms Park. Toon Kortooms kwam
uit Deurne. Hij was schrijver, journalist
en onderwijzer. Zijn boeken gingen
veelal over de Peel. Op het park is
onder andere een museum, een
theetuin, een eetgelegenheid en een
blotenvoetenpad. Na het park vervolgt
de route zich. Via een breed zandpad
en een bruggetje dat over een beek

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

€ 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
Dagelijks vers
Italiaans schepijs
Broekhuizen aan de Maas

• 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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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 6 augustus

Jaarmarkt in Horst
Op dinsdag 6 augustus bruist het weer
in “hartje Horst”. Traditioneel wordt in de
zomerperiode door de winkeliersvereniging,
de gezamenlijke marktkooplieden en de
gemeente Horst aan de Maas de jaarmarkt
georganiseerd.

bezoekers geamuseerd door een speciale rondtrekkende attractie. Op het marktterrein vertonen
clowns -waaronder een ballonnenclown- hun
kunstjes. Er worden waardebonnen uitgedeeld
voor een gratis ijsje. En natuurlijk veel livemuziek
bij de horecazaken rond de markt.

Veel activiteiten
Naast veel standwerkers worden de markt-

Welkom
De markt begint om 9.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

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

“Gewoon af en toe
iemand vooruit helpen”
“Mensen in het dorp die andere mensen in het dorp helpen die
omhoog zitten met een simpel klusje dat ze zelf niet gedaan krijgen.
Zodat die dorpsgenoten, vooral ouderen en mensen met beperkingen, hier langer zelfstandig kunnen wonen en leven. Dat is de achterliggende gedachte van ons initiatief.”
durft te stellen om een klusje dat gedaan moet
worden, dan zit hij of zij daar ook echt mee omhoog. Anders zou hij of zij die vraag ook nooit
hardop hebben gesteld.”

Jean van Aarle, coördinator van de
Klussendienst Griendtsveen

Zwembad
de Berkel Horst
ZOMERROOSTER geldig t/m 11 augustus 2013
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Tijd
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur / 18.30 - 20.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur / 18.30 - 20.00 uur
10.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur
11.00 - 15.00 uur

Bad
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden

Mocht u meer informatie willen hebben, kunt u altijd even bellen of kom gerust eens langs. Zwembad
de Berkel Kranestraat 14 5961 GZ Horst. Tel 077-4779725 of mail: Receptiezwembad@horstaandemaas.nl
Noteer alvast in uw agenda: 31 augustus van 11.00-18.00 uur Open Dag!

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Zwarte Plakweg 89
Zwarte Plakweg ongenummerd
Grubbenvorst
Narcissenstraat 12
Mgr. Joostenstraat 25
Mgr. Joostenstraat 11
Kerkstraat 10
Burg. Cremersstraat 12
Aartserfweg 34

Horst
Loevestraat
Veld-Oostenrijk 20
Transportstraat 8
Veld-Oostenrijk 13
J. Merlostraat 1
Venrayseweg en Tienrayseweg
Molenveldweg 5

Meerlo
Megelsum 7

Kronenberg
Schorfvenweg (visvijver)

Swolgen
Groenweg 4a
Mgr. Aertsstraat 66

Sevenum
Industrieweg 22
Hackfoirtstraat 19
Hackfoirtstraat 21
De Hees 4

Jean van Aarle is de coördinator van de
piepjonge Klussendienst te Griendtsveen.
Actief sinds 1 april van dit jaar, als resultaat van
een enquête door Leefbaarheid Griendtsveen
waaruit bleek dat dit een grote behoefte was in
het pakweg 550 zielen tellende dorp. “Na die
enquête zijn we niet gaan inventariseren hoe
groot de vraag was maar hoeveel vrijwilligers
er bereid zijn klussen te verrichten. Want dat is
waar zo’n dienst mee staat of valt. Uiteindelijk
kwam er een aantal uit de bus waardoor ik zei:
oké, we gaan het doen.”
Van Aarle woont pas ruim anderhalf jaar in
Griendtsveen. Uit eigen ervaring weet hij hoe
het is om niet meer alles zelf te kunnen en
voor sommige dingen de hulp van anderen in
te moeten schakelen. “Als iemand de vraag

Douchedeurtje
Nog geen half jaar is de dienst nu actief en de
eerste klusjes zijn naar tevredenheid van iedereen verricht. “Dingen als een heg die gesnoeid
is, een douchedeur die is gerepareerd, een tuin
die is bijgehouden voor iemand die in het ziekenhuis lag. Nee, geen grote dingen, daar zijn
we niet voor. Het principe van de dienst is dat
iedereen die iets op verzoek gedaan krijgt, ook
in naam van de klussendienst iets terug geeft
in de vorm van een andere kleine dienst. Maar
voorlopig wel alles zonder tussenkomst van
geld: eerst moet dit systeem zichzelf bewijzen
in het dorp.”
Doe iets voor je dorp
De klussendienst kent voor nu genoeg vrijwilligers. “Maar het zouden er meer moeten zijn.
Zo hebben we maar één tuinman. Die kun je
niet elke dag bellen voor een klus, het blijft
vrijwilligerswerk.” Bij deze dus de oproep aan
inwoners van in dit geval Griendtsveen: meld
u aan om af en toe iemand vooruit te helpen in
je eigen dorp. “En ja, als je zelf iets voor een
ander doet, kun je later ook met een gerust hart
zelf een vraag neerleggen. Zo houden we ons
dorp leefbaar voor iedereen. Door gewoon af
en toe iemand vooruit te helpen”, aldus Jean.
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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.

Huisvesting Oost-Europese arbeiders
moet beter
De SP wil dat de huisvesting van Oost-Europese werknemers in Horst
aan de Maas wordt verbeterd.
Dit naar aanleiding van het
bericht dat in Meterik 27 werknemers van het voormalige
Primechamp worden gehuisvest in
een loods. Volgens de gemeente
Horst aan de Maas is er niets aan de

hand en voldoet de huisvesting aan
alle regels. De SP wil daarom van het
gemeentebestuur weten op basis
waarvan de huisvesting van de
werknemers van Primechamp voldoet
aan de criteria voor ’goede huisves-

ting’ zoals die zijn opgenomen in het
gemeentelijk beleid.
Wij vinden het niet normaal dat
mensen in onze gemeente maandelijks 250 euro aan hun werkgever
betalen voor 2,5 vierkante meter
zonder enige privacy.
Als dit werkelijk zo normaal is, dan
stel ik voor dat de burgemeester en de

wethouders bij de reisjes die ze uit
hoofde van hun functie maken voortaan alleen nog maar in jeugdherbergen in stapelbedden slapen.
Thijs Coppus,
SP raadslid

Uitleenpunt Sevenum
De raad houdt even zomerreces. En dat is met de temperaturen van de
afgelopen dagen geen straf. Ook wij genieten van deze meevaller na het
koude voorjaar.
Een andere meevaller is de
ontwikkelingen rond de bibliotheek in
Sevenum. Zoals u nog wel weet heeft
een meerderheid van de raad
besloten fors te bezuinigen op de
subsidie voor de bibliotheek. D66
heeft zich daar met kracht tegen
verzet, maar dat mocht niet baten. De
coalitiepartijen kwamen ook direct
met een suggestie hoe die bezuiniging ingevuld zou moeten worden: de

bibliotheken in Sevenum en in
Grubbenvorst konden wel gesloten
worden.
D66 heeft zich daar tegen verzet
en mede daardoor is er een commissie
ingesteld, die moet adviseren over de
ontwikkeling van het bibliotheekwerk
in de komende jaren.
De commissie is aan de slag, maar
ondertussen zitten andere mensen
gelukkig niet stil. De bibliotheek is niet

alleen bezig met de invulling van het
bibliotheekwerk voor de jeugd in alle
scholen, maar is er ook in geslaagd in
Sevenum een ruimte te vinden, waar
volwassenen de komende twee jaren
boeken kunnen lenen.
De schoenenzaak aan het Pastoor
Vullinghsplein kwam leeg. Dat is een
mooie plek in het centrum en dat vond
de directeur van de bibliotheek ook. De
ruimte wordt nu een beetje opgeknapt
en vanaf 14 augustus kunnen de leden
van de bibliotheek daar hun boeken
lenen.
Wij vinden dat, naast de mooie

zomer, een mooie meevaller voor alle
inwoners van Sevenum en wij hopen
dat dit voor de commissie nieuwe
inspiratie is bij het uitwerken van hun
advies.
Als u hierover en over andere politieke kwesties met ons wilt praten,
dan kan dat. Wij zitten elke eerste
zaterdag van de maand en dus ook
zaterdag 3 augustus van 11.00 uur tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
weer klaar met een kopje koffie.
Han van Driel
raadslid D66 Horst aan de Maas

Kom spelen in ons
maïs labyrint!

Pret
ng
voor jod
en ou

Het mooiste terras
aan de Maas
Broekhuizen aan de Maas

Bespreking Poll week 29

Korte broek op het werk kan best
Een korte broek aan op het werk met dit weer? Waarom niet, vindt 56
procent van de stemmers. Als je de hele dag op je werk in een warm kantoor
zonder airco zit, wil je het liefst ook een beetje luchtig gekleed zijn. Zo lang dit
de goede zeden niet schaadt, moet dit kunnen, toch? Het merendeel ziet daar
dan ook geen problemen in.
Iets minder van de helft vindt dat echter niet zo’n goed idee. Je kunt je

namelijk afvragen of het nodig is om vrijetijdskleding op het werk te dragen.
Sommige werkgevers zijn er niet van gediend wanneer hun personeel al te
bloot op het werk verschijnt. Er zijn bedrijven die hun mannelijk werknemers
verplichten een pak met stropdas te dragen, ook als het buiten dertig graden is.
Met deze aanhoudende zomerse temperaturen zal de discussie over al dan niet
een korte broek op het werk nog lang aanhouden.

Kleine kermissen zijn ten dode op geschreven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Tilburgse kermis, de grootste van de BeNeLux, lijkt met jaarlijks ruim
1,5 miljoen bezoekers nergens last van te hebben, maar de kermissen in de
gemeente Horst aan de Maas hebben het moeilijk.
Logisch, doordat er steeds minder attracties op de kermissen komen, is het
voor de bezoekers minder interessant. Voor de kermisexploitanten is een kleine
kermis dan ook niet aantrekkelijk, want geen bezoekers betekent geen geld in
het laatje. Hierdoor is in Griendtsveen en Broekhuizenvorst al enkele jaren geen

kermis meer. Als het zo door blijft gaan, zullen er waarschijnlijk meer kermissen
ter ziele gaan.
Nee hoor, kleine kermissen hebben wél toekomst. Kijk maar naar de kermis
in Melderslo. Daar gaat het in tijden van crisis niet slecht. Dit is een goed voorbeeld voor de andere kernen. Dat er twee in de gemeente verdwenen zijn, wil
niet meteen zeggen dat alle kermissen verdwijnen.
Kleine kermissen zijn ten dode op geschreven. Wat vindt u?

Marieke
ment...
Zaterdagmorgen 07.55 uur.
Nog voordat de supermarkt
opengaat, sta ik al voor de deur.
Met mij dertig anderen.
Ongeduldig kijken we naar
binnen, wachtend op het
moment dat de weekendhulp
het slot opent. Zaterdagmorgen
07.58 uur. De groep heeft zich
uitgebreid met nog eens tien
mensen, allemaal hebben ze
een winkelwagentje uit de rij
geplukt, sommigen hebben er
zelfs twee bij zich.
Zaterdagmorgen 08.00 uur. Een
horde mensen spurt naar
binnen. De weekendhulp kan
zich ternauwernood het vege lijf
redden. Binnen vijf minuten zijn
alle schappen met brood leeg, er
liggen alleen nog een wit
broodje met maanzaad en een
klef krentenbolletje. In de rij
met frisdranken wordt geruzied
om de laatste fles water, een
supermarktmedewerker laat met
knikkende knieën weten dat er
ook in het magazijn niets meer
staat.
Behendig ontwijk ik een
bejaarde dame, die ondanks
haar wandelstok nog aardig snel
achter mij aankomt als ik net
voor haar neus het laatste pakje
boter pak. Terwijl ik snel naar
huis ren, kijk ik voortdurend
omhoog. Het rommelt in de
verte en zwarte, bijna groene
wolken komen steeds dichterbij.
“Zwaar weer op komst, neem
maatregelen”, heeft de overheid
gezegd. Die raad heb ik me goed
in de oren geknoopt. Mijn kelder
heb ik met een paar simpele
ingrepen omgeturnd tot een
hurricane cellar waar ze in de VS
nog wat van kunnen leren. Ik
heb een grote voorraad voedsel
en water aangelegd, evenals
een lading batterijen voor mijn
stormzaklamp en draagbare
radio. Wie weet hoe lang ik van
de bewoonde wereld, als die
straks nog bestaat, afgesneden
ben.
Zaterdagmorgen 11.00 uur.
Het onweer is inmiddels
losgebarsten. Door de kieren van
de kelderdeur zie ik de bliksemflitsen. De donder volgt zo snel
op de bliksem, dat tellen geen
zin heeft. Een half uur later open
ik voorzichtig de deur van de
kelder. Gelukkig, mijn huis staat
er nog. Datzelfde geldt voor mijn
pruimen- en appelboompjes in
de tuin. Mijn auto is niet
weggedreven in een stroom
water en ik zie dat de kerktoren
zijn spits nog heeft.
Weer een weeralarm
overleefd.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 30) > Ik geniet van de hitte > eens 55% oneens 45%
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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.

Wiel van Rengs

Als de redacteur vraagt naar zijn hobby’s, grapt hij dat je daar de hele
HALLO mee kan volschrijven. Wat duidelijk is, is dat Wiel van Rengs een
bezige bij is en dat veel van zijn hobby’s samenhangen met zijn grote
passie: jagen. Deze week wordt Wiel van Rengs (61) uit Meterik geplukt.

Koken met

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.

DINGEN

EEK

VOOR DEZE W

· 1 sjalotje

· 50 gram gerookte zalm

Jarenlang had Wiel een baan als
vrachtwagenchauffeur. Toen hij daar
noodgedwongen moest stoppen, is hij
buitengewoon opsporingsambtenaar
(BOA) geworden. Hij houdt zich onder
andere bezig met het controleren van
parkeerplaatsen en kapvergunningen.
Het werk bevalt hem goed. Het leukste
aan zijn baan vindt hij “de vrijheid en
het contact met mensen.” Door zijn
werk is Wiel ook vaak in de natuur te
vinden. Zo vallen alle puzzelstukjes
weer op zijn plaats.
Zelf is Wiel te bescheiden om zichzelf in een paar woorden te beschrijven. Hij geeft aan liever over zijn passies te praten. Zijn vrouw en een zoon
van Wiel weten het wel. Ze omschrijven
hem als een eigenwijs, positief, bezig,
(te) sociaal en een goedlachs persoon.

ONZE AANBIE

· 3 grote gele paprika´s

· 2 kippenbouillonblokjes

Vrijheid en contact
met mensen

Wiel: “Wanneer we met een paar
man de bossen in gaan, worden we
wel eens door toeristen uitgemaakt

Benodigdheden:

· 5 gram olijfolie

voor moordenaars.” Hij vervolgt: “Je
gaat dan in gesprek met mensen en
legt uit waarom je jaagt. Vaak tonen
mensen dan meer begrip.” Wiel geeft
toe dat het niet altijd zinvol is om in
discussie over jagen te gaan: “Ik weet
zeker dat sommige mensen, als ze
weer in de stad zijn, alles weer zijn
vergeten.” Wat dat betreft vindt Wiel
het jammer dat er al snel negatief
geoordeeld wordt over het jagen, hij
wil juist de positieve kanten laten zien.

Positieve kanten
van jagen

Gele
paprikasoep met
gerookte
zalm
· 1 teentje knoflook

wilde. “Nou, dan gaan we toch naar het
Dolfinarium” zegt hij. Sammy woont
in Blerick en is dus niet zo vaak bij zijn
grootouders over de vloer als Johan.
“Dat is jammer, maar dat hoort erbij”,
vindt Wiel.
Wekelijks is Wiel te vinden in de
natuur. Dat is een plek waar hij helemaal tot rust kan komen. Ook zit hij bij
een kookclub en houdt hij verschillende
soorten vogels in zijn tuin. Als Wiel van
Rengs begint met praten over jagen,
verschijnt er een grote glimlach op zijn
gezicht. Bij de Meterikker zit het jagen
in het bloed. Al snel laat Wiel weten
dat mensen vaak niet weten wat het
jagen precies inhoudt. Het is volgens
hem absoluut niet zo dat ze met tien
man de bossen in gaan om voor het
plezier te gaan jagen. “Er zit veel meer
achter. Er moet gejaagd worden om de
populatie van bepaalde diersoorten te
beheren en om schade aan bijvoorbeeld gewassen te voorkomen. Als er
niet wordt gejaagd, zullen meer reeën
zomaar de weg op springen en ongelukken veroorzaken. Dit is gevaarlijk
voor de bestuurder en een auto is dan
meteen total loss”, legt Wiel uit.

Wiel woont zijn hele leven al in
Meterik. Samen met zijn vrouw Maria
(58) heeft hij drie zonen. Wiel en Maria
zijn de trotse opa en oma van twee

kleinkinderen, Sammy van 14 en Johan
van 6. Graag onderneemt Wiel activiteiten met zijn kleinkinderen. Hij vertelt
dat Johan graag naar het Dolfinarium

Malse rund schnitzel

100 gram € 1,95

Steel kotelet

100 gram € 0,79

Kip schnitzels

4 stuks

€ 5,00

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

· 20 gram verse koriander

Bereiding:
• Verhit de olie in een pan;
• snipper de ui en knoflook en bak
deze glazig;
• voeg de gesneden paprika erbij
en laat deze even meebakken;
• blus het af met 1 liter water, tot
de paprika onder staat;
• voeg de bouillonblokjes eraan toe
en breng het geheel aan de kook;
• laat dit ongeveer 10 minuten
zachtjes koken;
• pureer de soep met de staafmixer;

PUZZEL

Sudoku
4
2

Eet u smakelijk!

1
8

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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06 53 47 28 07 / t.hoeymakers@home.nl
te koop en dagelijkse levering van:

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.

Serveertip:
Dien de soep op in kleine
kommetjes. Doe voor het opdienen
de zalm en koriander in de soep.

Westerholtstraat 10, Horst
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metselzand • betonzand
vulzand • teelaarde
voegzand • vloerzand
cement • potgrond
tuinturf • grind
diverse soorten compost
inname: schoon puin

geopend tijdens
de bouwvak!
openingstijden:
maandag t/m zaterdag 08.30 - 13.00 uur

sport 15
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PULSE
MBT streetrace in Melderslo
Miniorentoernooi
Wittenhorst

Limburg Express Cycling Team houdt op zaterdag 17 augustus een MTB streetrace in de straten van Melderslo.
De tocht is het voorprogramma van de Kennedymars Melderslo.

Voor de tiende keer vindt op zaterdag 17 augustus het PULSE
Miniorentoernooi in Horst plaats. Dit toernooi wordt door Rksv Wittenhorst
georganiseerd in samenwerking met de jeugdopleiding van PSV.

De streetrace begint om 16.00 uur
met de jeugdwedstrijden. Om 17.00
uur starten de recreanten in twee
verschillende categorieën: tot 35 jaar
en vanaf 35 jaar. De licentiehouders
starten om 18.45 uur met hun koers.

Inschrijven kan zowel op de dag zelf als
via voorinschrijving. Inschrijfgeld bij
voorinschrijving is lager dan op de dag
zelf. Dit geldt echter niet voor de jeugd.
Tijdens de race is een valhelm voor alle
categorieën verplicht Onder de

deelnemers bevinden zich ook
regiofavorieten zoals Wilco
Verwegen,Guus Mol beide uit
Melderslo en Lex van Enckevort uit
Sevenum. Kijk voor meer informatie
op www.mtbstreetrace.nl

Clubkampioenschappen ATV Venray
De afdeling Triatlon van de Atletiek Triatlon Vereniging Venray (ATV Venray) organiseert de Open
Clubkampioenschappen op zaterdag 17 augustus. Het evenement start om 16.00 uur bij het zwemwater van de
Kasteelse Bossen in Horst. Iedereen die interesse heeft, kan meedoen.

Het miniorentoernooi wordt om
09.45 uur officieel geopend. Om 09.30
uur staan de teams klaar om zich onder
begeleiding van PSV-mascotte Phoxy
voor te stellen aan het publiek.
“Dit jaar hebben we weer een mooi
deelnemersveld weten samen te stellen
in samenwerking met PSV, elk jaar is
het weer een uitdaging om sterke
teams naar Horst te halen”, aldus Jan
Hesen van RKsv Wittenhorst. Teams van
onder meer Feynoord, VVV-Venlo, Club
Brugge, Schalke ’04 en Derby County

nemen deel aan het toernooi. Jan
Hesen: “We merken dat de clubs graag
naar Horst komen en ook wij zien hen
graag op ons sportpark verschijnen. Zo
ook Derby County, middels contacten
met John Metgod is Derby vaste gast in
Horst.” Uiteraard is ook Team Horst aan
de Maas weer vertegenwoordigd.
“De talenten uit de regio zullen
een onvergetelijke dag beleven door
te voetballen tegen leeftijdgenootjes
uit binnen- en buitenland”, aldus Jan
Hesen.

De clubkampioenschappen zijn
dusdanig opgesteld dat iedereen kans
maakt om te winnen. Wie het dichts in
de buurt zit van zijn of haar vooraf
opgegeven tijd is de winnaar. Deze
regel geldt voor alle leeftijdsklassen,
dus ook de jeugd is welkom. Het
parcours loopt rondom de zwemvijver
en bestaat uit zevenhonderd meter
zwemmen, negentien kilometer fietsen
en vijf kilometer lopen.
Voor de jeugd tot 16 jaar is dit
tweehonderdvijftig meter zwemmen,
zeven kilometer fietsen en 1,25
kilometer lopen. In overleg met de
organisatie van het evenement is het
ook mogelijk om een aangepaste

afstand af te leggen. De prijsuitreiking
vindt direct na de afloop van de triatlon

plaats. Inschrijven kan tot 15.30 uur op
de desbetreffende dag.

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 10 augustus 2013

TE KOOP GEVRAAGD

Kwekerijlocatie in de regio:
Horst aan de Maas, Venray, Meerlo – Wanssum en Well –
Wellerlooi van 6 – 8 ha. t.b.v. de aanleg van
containervelden, circa 0.50 ha glas en bedrijfsloods.
Info en aanbiedingen:
Dhr. H. Hendrix, tel. 06 53 23 64 41 of hhendrix@arvalis.nl
Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
l
-feestzaa

café

De lekkerste blauwe bessen,
rechtstreeks van de boer
uit Horst!
B-Berry
Blauwe bessen vers van teler
Theo Douven uit Horst
Supergezond en erg lekker
Erkend Limburgs Streekproduct
Bakje 125 gram

1.

4.29

1+1
GRATIS

25
1.99

3.

49

Grubbenvorst • 077 366 13 09

2.79

1.

79

WEETJE:

www.devonkel.nl

Blauwe Besse
n
zi jn verrukke
lijk,
supergezond
en
ontstekingsr
emm

end!

Blue Berrie Hill dessertsaus
Volle yoghurt
Vers van boer Ernst van der Schans
uit Well
Pak à 1 liter 1.45

Blauwe bessen dessertsaus uit
Broekhuizen
Overheerlijk in de yoghurt en over
roomijs
Fles 200 ml

Bezoek onze nieuwe site
voor al uw spuit- en straalwerk
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

Zomer achterham
(met extract van
zomerfruit)
Vers van slager Keulen uit Nuth
100 gram

Elke zondag open
van 11.00-17.00 uur

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS?
Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

PLUS Lucassen Horst
Patronaat 13c
5961 TD Horst

Tel.: 077-3961390
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Traditionele Jaarmarkt Horst

Jaarm
6 aug arkt
ustus
2013

De traditionele Jaarmarkt in Horst vindt op dinsdag 6 augustus
plaats. De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Naast de
verschillende stands is er ook aan het vermaak gedacht, onder meer
Hokus Pokus Kindertheater uit Nijmegen verzorgt enkele acts gedurende de dag.
De weekmarkt in Horst is op dinsdag 6 augustus uitgebreid tot een jaarmarkt. Er zijn extra veel marktkramen
en talrijke standwerkers. Zij dingen
mee naar de prijs Beste standwerker
van 2013.

‘Een van de weinige
markten die groeit’
Een onafhankelijke jury beoordeelt hen op enkele punten. “De jury
let op de manier hoe zij hun artikel,
zoals een groenterasp of pannen
verkopen. Het moet geloofwaardig en
goed zijn. Ook is de aankleding van
de stand belangrijk. Deze wedstrijd is
leuk voor de standwerkers, het is een
extra drive voor hen. De winnaar krijgt
het standgeld terug en mag zich de
beste standwerker van Horst noemen”, vertelt Crist Coppens, voorzitter
van Werkgroep Evenementen van
Centrummanagement.
Op de terrassen is livemuziek.
Dit wordt door Horster muzikanten
verzorgd. Onder andere Jac Craenmehr
en Jac Hanssen brengen deze dag
Nederlandse, Duitse en Limburgse
muziek ten gehore. Aan de kinderen is ook gedacht. Hokus Pokus
Kindertheater uit Nijmegen zorgt voor
de kinderanimatie. “Zij spelen de
hele dag met de kinderen en voeren
enkele acts op. Ook delen zij kaartjes
uit die de kinderen in kunnen leveren
bij ijssalon Passi. Hier krijgen ze dan
een gratis ijsje. Als de kleintjes dat
eenmaal weten, dan zullen ze als
gekken achter de twee goochelaars
aanrennen”, zegt Coppens. Naast het
Kindertheater is er ook kindervermaak
van Koelala, een rijdende koe met
ingebouwde muziekinstallatie. Ook zit
er een muzikale berijder op de koe die
liedjes zingt.
Volgens Coppens is de markt in
Horst een van de weinige markten
die groeit in de regio. “De markt
groeit nog steeds, dat is erg gunstig in
tijden van crisis. Verkopers vinden de
weekmarkten in Horst ook een van de

leukste markten om op te staan. Het
zijn allemaal tevreden ondernemers
die hier hun spullen verkopen. Dat
hoor je niet vaak meer.” Er wordt ook
veel geïnvesteerd om de markten aantrekkelijk te houden. Dit gebeurt door
Centrummanagement Horst-centrum,
marktcommissie Horst aan de Maas
en de gemeente. “Mensen zien dat er
veel aandacht aan besteed wordt en
dat zien we terug door veel bezoekers
op de markten. De jaarmarkt is een
initiatief dat onder meer georganiseerd
wordt om het interessant te maken
voor de mensen”, aldus Coppens.

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Rits Kapot???

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Kant-en-klaar

gegrilde bouten

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!

5 voor E 5,00

Tegen inlevering van deze bon 1 bout gratis erbij,

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

oftewel 6 voor E 5,00!

Kant-en-klaar

gegrilde kippen-drumsticks 15 voor E 5,00
BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Jaarmarkt aanbieding!

Theo van Eeuwijk
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- 2 PERSOONS VAN € 69, VOOR € 39,
DE NIEUWE COLLECTIE

95
95
1 PERSOONS VAN € 49, VOOR € 29,
95
95
ExTRA GROOT VAN € 89, VOOR € 49,

95

Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

95

EXTRA
BELEGEN

per kilo

VERSE
PARMASAN

500 gram

Heerlijke pittige kaas
voor op de boterham.

Voor op de pasta of
om van te snoepen.

8,95
7,95

Toos en Rob
Wagenaar

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

Starters
in de regio

‘De laatste loodjes wegen
het zwaarst’

Blenckers Personal
Training
Bedrijf

HEMA Horst is de afgelopen tien weken bezig geweest met een intensieve verbouwing. Een gebaksafdeling, een groter assortiment en een grotere
winkel. Het voorste gedeelte van Rabobank is bij de HEMA getrokken. De officiële opening van de winkel is op 3 augustus.
Sharon Duijkers (24) uit Sevenum
is assistent-filiaalmanager. Ze heeft het
hele verbouwingsproces van begin tot
einde meegemaakt en is tevreden met
het eindresultaat: “Een tijd geleden
waren er al plannen voor het verbouwen van onze winkel, Rabobank wilde
gaan inkrimpen, dit kwam toen goed
uit. Toen de papieren rond waren met
de bank is het ineens snel gegaan met
de plannen.”

Activiteiten
Personal training bij een
van de vestigingen van Fitklub
of op een eigen locatie of in de
natuur waarbij gestreefd wordt
naar resultaten door een
erkend internationaal gecertificeerde trainer.

Resultaat mag er zijn
De verbouwing was niet altijd
makkelijk: “Het was een leerzame
tijd, maar af en toe ook zwaar. Ik heb
uitgekeken naar het moment dat de
winkel klaar was. Men zegt wel eens:
De laatste loodjes wegen het zwaarst,
dit is ook echt zo. De druk neemt toe
want de deadline komt dichterbij en op
een gegeven moment zie je door de
bomen het bos niet meer. Ik denk dat
iedereen van het personeel wel eens
een dag gehad waarop het wat minder
ging, maar als collega’s helpen we
elkaar en positief blijven is belangrijk.
Het resultaat mag er zijn: we hebben
nu ook bredere doorgangen, waardoor
de winkel toegankelijker is voor men-

sen met een rolstoel of kinderwagen.
Enkele afdelingen zoals wijn worden
vergroot, maar ook krijgen we meer

bijous, horloges en tassen. Klanten
zijn erg enthousiast, vaak komen ze
verbaasd binnen. Ook zijn mensen

erg positief over het feit dat wij vanaf
3 augustus, de opening, gebak gaan
verkopen.”

Open dag yogacentrum L’Espoir
Yogacentrum L’Espoir in Horst houdt op zaterdag 10 augustus een open dag. Vanaf 11.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen en meedoen aan diverse lessen.
Eigenaresse Wilma Litjens startte
17 jaar geleden met het yogacentrum. Intussen geeft ook haar dochter
Monique yogalessen en zijn er

Blenckers Personal
Training
Eigenaar Herm Blenckers
Adres
St. Odastraat 71
Plaats
Melderslo
Telefoon 06 36 04 52 42
E-mail
info@blenckers
personaltraining.nl
Website www.blenckers
personaltraining.nl
Sector
sport
Start
1 mei 2013

meerdere docenten actief in het
centrum. De open dag start met een
klankschalenconcert, waarna gedurende de dag door verschillende

docenten yogalessen worden gegeven.
Ook is het mogelijk om kennis te
maken met de Methode van Dixhoorn
tijdens de workshops Omgaan met

stress en Bewust bewegen en
ademen. Voor meer informatie en
aanmelden, Monique Litjens 077 851
50 08 of yogavooriedereen@live.nl

Open dag
Yogacentrum ''L'Espoir"
10 augustus vanaf 10.30 uur
inschrijven voor workshop tel. 077-8515008 / 06-83032576
www.yogacentrumlespoir.nl

VROUW
WO M E N ’ S

W E A R

Doelgroep
Voor mensen die effectief
willen trainen en doelen willen
bereiken op het gebied van
fitness, dit kunnen verschillende doelen zijn. Er wordt ook
gekeken naar je houding om
blessures te voorkomen.
Bestaande blessures kunnen
verholpen worden door
effectief te trainen.
Onderscheidend vermogen
Voor elke klant wordt bij
Blenckers Personal Training een
trainingsprogramma opgesteld
afgestemd op de achtergrond,
conditie en doelstellingen.
Behalve sport spelen ook
voedingsadvies, coaching en
een bewegingsanalyse een
belangrijke rol hierin. In een
vragenlijst wordt eerst gevraagd
naar dagindeling, werksituatie,
eet- en drinkpatroon, sportieve
en medische geschiedenis,
hobby’s, enzovoort. Uiteraard
blijft die informatie tussen de
klant en Blenckers Personal
Training. Daarna volgt een
intakegesprek met de personal
trainer. Samen met hem worden
de wensen en doelstellingen
besproken. De trainer legt uit
wat zijn werkwijze is en
overlegt welke trainingsvormen
bij de klant passen. Vervolgens
wordt er een trainingsmethode
samengesteld, volledig op maat
gemaakt. Er wordt gewerkt met
het OPT model. Dit model is
ontwikkeld door de NASM
(National Academy of Sports
Medicine) en wordt aangeduid
met Optimale Prestatie Training.
Het is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijnen en
principes uit de bewegingsleer.
Elke fase binnen het (OPT)
model is zo opgebouwd dat het
iedere klant voorziet van een
systematische opbouw waarmee progressie geboekt kan
worden ten aanzien van elke
persoonlijk doel. Tevens houdt
het model rekening met de
specifieke persoonlijke
behoefte.

18

verenigingen

01
08

Jeu de Boulesclub Horst 20 jaar

‘20 jaar springlevend’
Jeu de Boulesclub Horst bestond afgelopen 6 juni 20 jaar. Het jaarlijkse Poelstoernooi, dat deze week wordt
gespeeld, staat geheel in het teken van het jubileum.

kwam het idee voor een jeu de
boulesclub. Na twintig jaar bloeit onze
club steeds.”

Boulen wanneer
je wilt
Toon Rambags (75) uit Meterik zit
in het bestuur en is wedstrijdleider:
“We hoeven nu geen ledenwerving
meer te doen, we zitten vol. De leeftijd
van de leden zit nu tussen de 58 en 87
jaar.” Er hangt een goede sfeer bij de
club, Toon Rops (75), voorzitter van de
club, uit Horst: “Mensen komen iedere
dag, ze worden niet beperkt. Ze kunnen
boulen wanneer ze willen. Tevens is
het wij-gevoel bij onze club belangrijk.”
“Er wordt vaak gejeu-de-bouled,
maar de koffiepauzes zijn ook belangrijk. Dan worden er verhalen verteld”,
aldus Piet. Zelfwerkzaamheid is belangrijk voor de club, het staat hoog in het
vaandel. Toon Rops: “We hebben nog
nooit subsidie van de gemeente gekregen. We willen ook echt een lowbudgetclub blijven, anders is het gewoon
niet meer te betalen voor sommigen.”
Het 20-jarige jubileum is een
gelegenheid om terug te kijken,

maar er wordt meer vooruit gekeken.
“Terugkijken is leuk, maar onze ogen
zijn vooral gericht op de toekomst”,
aldus Piet. Toon Rops vult aan: “De
laatste vijf jaar zijn we meer toernooien
gaan organiseren. We hebben nu ook
een damestoernooi.”
In de jubileumweek spelen de
leden van de Jeu de Boulesclub tegen
leden van clubs uit de omgeving. “We
hebben hier clubs uit Broekhuizen op
bezoek, maar ook uit bijvoorbeeld
IJsselstein. Er is constant aanloop. De
koffie en de cake staat klaar, omdat het
ook gewoon ons feestje is”, zegt het
organisatieteam.
Met het vizier gericht op de toekomst is er nog één wens. “Een goede
binnenaccommodatie is prioriteit.
Nu hebben we een kleine binnenaccommodatie, hier zijn we natuurlijk
blij mee. Toch willen we een grotere
binnenbaan. Ook de cliënten van
Dichterbij en leden van de KBO kunnen
dan binnen bij ons komen boulen.”
Toon Rambags en Piet: “Weg achter de
geraniums, mensen moeten gewoon
365 dagen per jaar kunnen jeu-deboulen, ook met regen en extreme
warmte.”

Buitenfeest Jong
Nederland Meterik
Jong Nederland Meterik houdt op 25 augustus het jaarlijkse buitenfeest. Deze dag worden er diverse activiteiten georganiseerd.

De jeu de boulesclub begon met 24
leden in 1993 en heeft inmiddels 65
leden. Al twintig jaar wordt er met

enthousiasme jeu de boules beoefend
bij de club. Piet Geurts (85) uit Horst is
de oprichter en erevoorzitter van de Jeu

de Boulesclub. Hij vertelt: “In 1993
sloot de kegelbaan in Horst, we vonden
dat we wat moesten gaan doen. Toen

De dag start met een vlooienmarkt. Deze hele dag is het terras
geopend met een springkussen voor
de kleintjes. In de middag treden de

lokale bandjes The Hedge en Velvety
op. Er is een buikschuifwedstrijd en
een loterij. Kijk voor meer informatie
op www.jnmeterik.nl

Alles voor
uw complete
badkamer onder
één dak geregeld
Wegens vakantie gesloten.
Vanaf 12 augustus staan wij
weer voor u klaar.

Win een ﬁets
t.w.v.

€ 2000,-!
Ga naar
www.misterkools.nl
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15 VRAGEN aan Casper Keijsers Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Casper Keijsers
15 jaar
Horst
Dendron College

In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van een topsporter, het
liefst zou ik dan een wielrenner of een
voetballer willen zijn omdat die sporten
mij het meest interesseren. Ik zou wel
willen weten wat het leven van die
mensen achter de schermen is.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
De afgelopen twee jaar heb ik twee
hele aardige personen leren kennen:
één daarvan is Guus. Ik kende hem
al van de basisschool, maar de eerste
twee jaar van het Dendron College zat
ik niet bij hem in de klas dus we hadden niet echt contact. Nu zitten we wel
weer samen in een klas dus contact
hebben we ook weer. De andere is
Abdul, die kende ik eerst nog helemaal
niet totdat ik twee jaar geleden bij hem

in de klas terechtkwam.
Je laatst ontvangen app’je/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat was: ’Oké’, van mijn neefje Floris.
We hadden het over werk, we werken
bij hetzelfde bedrijf.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij een komkommerteler en
daar moet ik komkommers sorteren
en snijden. Ik begin daar nu aan mijn
derde jaar, ik werk daar iedere zaterdag
en tijdens de vakanties.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het handig om met mensen te
communiceren die op dat moment niet
in de buurt zijn, maar ik vind niet dat
het in de plaats moet komen van face
to face gesprekken.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Als ik het zou kunnen betalen dan zou
ik wel een dikke BMW of een Ferrari
willen hebben. Maar waarschijnlijk
wordt het toch een klein, goedkoop

autootje voor tijdens het eerste jaar.
Ik ben nu net 15 jaar geworden, dus
dat duurt nog 3 jaar voordat ik mag
autorijden.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Ik vind het fijn dat er genoeg voorzieningen zijn, zoals veel soorten winkels,
supermarkten en sportverenigingen,
maar dat het nog steeds wel echt een
dorp blijft en geen stad. Ik houd van
de gezelligheid van een dorp, je kent
er iedereen en dat is in de stad veel
minder.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik denk niet dat ik dan in één keer
heel veel ga uitgeven en ga kopen.
Misschien zou ik wel iets kopen waar ik
al een tijdje voor aan het sparen ben,
een Playstation 4 of een net voor mijn
voetbalgoal of zo. De rest zou ik aan de
kant zetten, om later een studie en een
huis mee te betalen. Ook zou ik een
klein deel aan het goede doel geven.
Omdat mijn opa Alzheimer heeft zou ik

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95

DE LEUKSTE FEESTJES VIER JE
BIJ DE WEVERT
• Sfeervolle ruimte op mooie locatie,
zowel binnen als buiten
• Groepen tot maximaal 150 personen
• Feesten op maat voor families, bedrijven
en vriendengroepen
• Mogelijkheid voor live muziek of DJ

denk het geld aan een goed doel voor
die ziekte schenken.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Eigenlijk kookt bij ons meestal mijn
vader en het lekkerste wat hij maakt
vind ik hamburgers en tortellini. Ik krijg
eigenlijk nooit ergens anders tortellini, alleen thuis, daarom vind ik het
gewoon heel erg lekker.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De dag dat de zomervakantie begint
vind ik heel leuk. Dat geeft echt een
vrij gevoel, je hebt geen verplichtingen
meer of zo. Kermis of Sinterklaas vind ik
ook altijd heel leuk, dat vind ik gewoon
heel gezellig omdat je dan bij de kerstboom of bij de openhaard of zo zit.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Het is nu zomervakantie maar het
allerlaatste cijfer wat ik terugkreeg was
een 7.4 voor geschiedenis tijdens de
toetsweek. Geschiedenis is niet mijn
beste vak, maar ook niet mijn slechtste.
Wiskunde vind ik een vak wat me heel
gemakkelijk afgaat.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dit jaar voor mijn verjaardag vroeg ik
een grotere tv om mee te kunnen playstationen en gewoon tv op te kunnen
kijken natuurlijk. Eerst had ik een hele
kleine en moest ik altijd op de kamer
van mijn ouders playstationen.
Zon of sneeuw?
Dan kies ik toch voor de zon. De
sneeuw brengt toch wat meer nadelen
met zich mee: de kou en het fietsen
naar school, dan heb ik toch liever dat
de zon gewoon schijnt.
Avondmens of ochtendmens?
Avondmens, ’s avonds word ik niet snel
moe, dan ga ik soms ook te laat naar
bed en dat merk ik ’s ochtends weer
als ik op sta en moe in de kas sta te
werken. Het liefst slaap ik uit.
Foto of video?
Liever video, omdat je meer kan zien je
hebt er geluid bij. Eigenlijk is een video
duizenden foto’s achter elkaar, dus dan
kun je beter een video bekijken.

vraag naar de voorwaarden

elkom bij
U bentenwSuzanne
Erik

E1

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

U koopt uw
cadeau toch ook in de

... Jubileumfe
est...
Familie / t
personeelsfees

Bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bel voor een afspraak of kijk op onze website.

077-397 03 88
www.dewevert.nl

Column

Design
van papier
Design hoeft niet duur te
zijn, helemaal niet zelfs.
Integendeel: designkleding
kan ook gewoon geproduceerd
zijn uit restafval. Dat bleek
vorige week, toen ik met een
paar mislukte A3-printjes, heel
onverwacht, succes had op
twee modebeurzen.
Rokjes, dat had ik nodig voor
een modebeurs. Maar niet
zomaar rokjes, bijzondere rokjes
moesten het zijn. Hmm.. hoe
kon ik nu nog binnen één dag
ergens vijf dezelfde bijzondere
rokjes vandaan halen, zonder
budget en die ook nog eens
speciaal moesten zijn? O ja, het
liefst ook nog eco- verantwoord.
Ja hoor, altijd alles op het laatste
moment, gelukkig ben ik er
inmiddels aan gewend. Als
noodoplossing gebruikte ik alle
mislukte prints en vouwde daar
plooien in. Oké, nou ja, misschien dat dit dan wat kon
worden. Twee dagen lang
hebben we met tien mensen
fulltime zitten vouwen en rijgen.
Het leek wel Little China. Oké
oké, dan inderdaad wel met
goed verzorgde studenten,
gewoon in een goed verzorgd
gebouw in Nederland, met
bergen snoep en blikjes cola om
ons heen. Anyway, langzaam
ontstonden stijf geplooide rokjes
van papier. One size, handmade.
Best bijzonder toch, handmade
rokjes, door een stel studenten
in een geïmproviseerde
sweatshop in Nederland? En of
het bijzonder was. Eenmaal alles
af en gestyled op de beurs
regende het vragen waar de
papieren rokjes verkrijgbaar
zouden zijn en wat ze kosten.
Eh... nou het is gewoon restafval. Als noodoplossing in elkaar
gezet. Dus.. eh, tja ze zijn niet
echt te koop. Waarop een regen
van aanbiedingen de reactie
was. Alsof we op de veiling
stonden en met ons hamertje op
tafel mochten slaan als een bod
ons wel beviel.
En of het design was, dat
werd ons nogmaals dubbel en
dwars bewezen. Een week later
stonden de verkochte rokjes op
de grootste modebeurs van
Nederland fashion te wezen, op
zwarte, stijlvolle paspoppen. En
dat gewoon met een paar
velletjes afvalpapier.
Mies

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

20

cultuur

01
08

Zomerfeest Kronenberg
Het Zomerfeest in Kronenberg wordt dit jaar georganiseerd van 15 tot 17 augustus. Het driedaagse feest aan de Meerweg staat weer bomvol activiteiten. Zo begint het op de donderdagavond
met cafésporten en zijn er op de vrijdag en zaterdag verschillende artiesten uitgenodigd.
Het feest begint op 15 augustus
vanaf 20.00 uur in de Torrekoel met het
Zomerkienen. Het gebouw is geopend
om 19.00 uur. In de feesttent aan de

Meerweg vindt dit jaar de Dutch Series
Of Beer Pong plaats. Dit toernooi begint
donderdagavond om 19.00 uur. De
deelnemers maken kans op een ticket

naar de Nederlandse kampioenschappen en misschien wel naar Las Vegas.
DC Umme pakt samen met het
Zomerfeest ook weer het Open

Kronenbergs Dart Toernooi op. Dit
begint om 20.00 uur in de feesttent.
Op de vrijdag staan de band Flash!
en de dj’s Koet en Karboet op het programma. De twee dj’s van deze avond
draaien tussen en na de optredens van
de vijfkoppige formatie uit Sevenum
mixen van allerlei soorten muziek. Koet
en Karboet zijn onder andere bekend
van het OMG festival. De feesttent is
geopend vanaf 21.00 uur.

De dj Paul Rabbering van 3FM
sluit samen met de WO-MEN discoshow zaterdag het Zomerfeest af.
Verschillende stijlen zoals pop, dance
en rock passeren de revue. De feesttent
is net zoals de vrijdag om 21.00 uur
open.
Voor deelname aan het Beer Pong
toernooi kijk op www.beerpongkronenberg.nl. De darters kunnen zich inschrijven tot tien minuten voor aanvang.

Demonstratie
oude ambachten
Museum De Locht in Melderslo houdt het verleden levend, bijvoorbeeld door het regelmatig demonstreren van oude ambachten uit de tijd
van vóór de mechanisatie. Ook op zondag 4 augustus laten vakmensen
zien hoe zij met natuurlijke materialen en eenvoudige gereedschappen
nuttige gebruiksvoorwerpen kunnen maken.

Mis tussen de botsauto’s
De opening van de kermis in Melderslo werd zaterdag 27 juli om 17.30 uur voorafgegaan door de
jaarlijkse mis bij de botsautoattractie. Na de mis was het uiteraard tijd voor een ritje in de botsauto’s.
Dat liet zowel wethouder Ger van Rensch als deken De Graaf Woutering niet aan zich voorbij gaan.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Naast de vaste expositie biedt
De Locht een aantal wisselexposities:
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 speciaalbieren.
Het museum is in de zomerperiode elke dag van 11.00 tot 17.00 uur
geopend. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl

blijvend gevestigd
in VENRAY
Wilhelminastraat 35B 5802 BA Venray
Tel. 06 - 46 67 18 78 / 06 - 31 63 25 27

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Wasmachine
Samsung
Ecobubble

GRATIS bak-grillplaat bij partijdumper
Bij besteding van minimaal € 400,- ontvangt u een gratis Inventum
bak-grillplaat ter waarde van € 49,95 Geldig zolang de voorraad strekt.

Haier LED TV
LET32F800C

Targa navigatiesysteem
Met Europese kaart
Inclusief universele
houder en oplader

Van € 449,00 voor

32 inch
HD Ready 1366x768
Beeldfreq. 50 HZ
DVB-T/C tuner
Nieuw in verpakking
2 jaar fabrieksgarantie
Van € 399,00 voor

Stofzuiger Bestron
2200 watt

Solo Magnetron
Severin MW7809

LED TV LG
LG 37LN5403

Van € 89,95 voor

Van € 59,95 voor

Van € 499,00 voor

Wasmachine
Haier HW60-1482

Wasmachine
AEG LAVAMAT
70678 FL

Exquisit tafelmodel koelkast

6 kg
1400 toeren
Met Duitse display
Energieklasse A+++

€ 299,00
Zakloos

€ 69,95
6 kg
1400 toeren
Display
Nieuw in verpakking
2 jaar fabrieksgarantie
Energieklasse A+
Van € 399,00 voor

€ 269,00

€ 279,00
Inhoud 17 liter
700 watt

€ 44,95
7 kg
1400 toeren
Energieklasse A+++
Van € 699,00 voor

€ 549,00

www.partijdumper.nl
U kunt bij ons terecht voor nieuwe apparaten
in verpakking of nieuwe apparaten met lichte
transportschade tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Wij verkopen o.a, de merken AEG,
Siemens, Beko, Samsung, LG

Amerikaanse
koelkast
Haier HRF-664ISB2

Van € 129,95 voor

€ 39,95

Inhoud koel 344 liter
Inhoud vries 168 liter
RVS look
Water/IJs dispenser
Energieklasse A+

37 inch

€ 379,00

Inhoud 102 liter
Energieklasse A+
Van € 169,00 voor

€ 129,00

Van € 899,00 voor

€ 699,00
Openingstijden

zondag van 12.00 tot 17.00 uur
maandag van 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m donderdag van 09.30 tot 18.00 uur
vrijdag van 09.30 tot 21.00 uur
zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur

Gratis bezorgen in een
straal van 20 km

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
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Tweehonderd popsongs

Troubadour met grote muziekkennis
Meer dan tweehonderd originele popsongs kent Gerrit Christiaens uit Horst uit zijn hoofd. Niet voor een of ander
wereldrecord, maar voor zijn werk als troubadour. Geregeld treedt de Horstenaar op bij bedrijfs- en privéfeesten.
Ook is hij af en toe te vinden in het centrum van Horst.

zijn hoofd en er komen steeds meer
hits bij. “Het is een groot voordeel als
je op jonge leeftijd begint met het
leren van liedjes, er komen nu alleen
maar hits van nu bij. De muziek staat
nooit stil”, vertelt Gerrit. Hij heeft een
uitgebreid repertoire. Voor jong en oud
is zijn optreden interessant, zo vindt hij.
“Ik speel geen K3 dat mogen anderen
doen, maar ik ken wel veel populaire
nummers voor de jeugd, zoals liedjes
van Train en Rowwen Hèze. Ook voor
de ouderen heb ik speciale nummers
geleerd, zoals liedjes van Boudewijn de
Groot, Ben Cramer en een
Amsterdamse Hitmedley. Voor iedereen
wat wils.”

Interactie met
het publiek

Op zijn negende begon zijn liefde
voor muziek. Toen kreeg hij een gitaar
en maakte muziek. Toen hij dertien

zijn passie voor muziek alleen maar
was, stond hij voor het eerst op een
podium en waren zijn eigen geschreven groter geworden. Inmiddels kent hij al
nummers een feit. Na tientallen jaren is meer dan tweehonderd popsongs uit

De combinatie van nieuwe en
oude hits zorgt ervoor dat Gerrit bij de
tijd blijft. “Als ik nieuwe nummers wil
leren dan vraag ik altijd aan anderen
wat ze graag willen horen. Ik krijg dan
enkele nummers en die ga ik dan uit
mijn hoofd leren. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met The Passenger.” De
Horstenaar is afhankelijk van zijn publiek. Zij bepaalt wat hij speelt, want er
gaat een lijst met alle nummers die hij
kent rond. “Mensen durven wel eens te
vragen of ik een liedje kan spelen wat
niet op de lijst staat. Er staan meer dan

tweehonderd nummers op, ik ken niet
alle liedjes die ooit gemaakt zijn, dus
ik moet hen altijd teleurstellen.” Af en
toe is de manier van liedjes aanvragen
wel moeilijk voor de troubadour. “Soms
heb ik liedjes al een jaar niet meer
gespeeld en dat is in het begin lastig.
Ik probeer het zoveel mogelijk bij te
houden, maar dat gaat niet altijd.”
Het geheim van Gerrit is de
interactie met het publiek. Hij vindt
het belangrijk dat hij zoveel mogelijk
nummers uit zijn hoofd kent, zodat het
publiek tevreden blijft. “Het geeft een
kick als je veel liedjes kent. Niet iedereen verwacht van me dat ik zoveel
liedjes kan spelen. Ik denk altijd voor ik
aan een optreden begin: I knock them
down. Vaak zijn ze verrast door wat ik
kan”, zegt hij lachend.

Van plan nog lang
te doen
Gerrit schrijft ook eigen liedjes,
maar dat heeft hij nu op een laag pitje
staan. “Het is tegenwoordig moeilijk
om eigen muziek aan de man te brengen. Iedereen kan het. Een filmpje op
YouTube en je bent ‘klaar’. Ik realiseer
me steeds vaker: schoenmaker, blijf
bij je leest. Ik wil meer bestaande
popliedjes instuderen en daarin beter
worden. Ik kan dit nog lang blijven
doen en dat ben ik ook van plan.”

# Horst
is vernieuwd.
Nu ook
gebaksverkoop.

De vernieuwde # Horst gaat op zaterdag 3 augustus
open. Voortaan kunt u hier ook terecht voor gebaksverkoop
in de winkel en online bestellingen.

# Horst, Steenstraat 1
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Bijenculinair

Kindervakantiewerkweek

zo 4 augustus 14.00 – 16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

ma 5 t/m vr 9 augustus

Gemeente

24e Jeugdvoetbaldagen
ma 5 t/m do 8 augustus
Locatie: Sportpark Ter Horst

ma 5 t/m do 8 augustus
18.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen

Jaarmarkt

Natuurwandelvierdaagse

America

Openstelling museum

di 6 augustus 09.00 – 16.00 uur
Locatie: centrum

In Swolgen vindt op zondag 4 augustus een van de grootste kalverkeuringen van Nederland plaats.

Sport- en speldagen
do 8 en vr 9 augustus 10.0015.00 uur
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportpark ‘t Vonckel

Sevenum

Lottum

Hondenfestival

Beatz & Bandz
Summerfestival

wo 7 augustus
13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Meterik

za 3 en zo 4 augustus 15.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: rijhal Hoogveld

zo 4 augustus 11.00 – 16.00 uur
Organisatie: Kynologen Verbond
Nederland
Locatie: dierencentrum
Sevenum

Wandeling met natuurgids

Open tuin

Jako-voetbaldagen

wo 7 augustus 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie:
Theetuin De Roode Vennen

zo 4 augustus, 11.00-17.00 uur
Locatie: Horsterdijk 58 Meerlo

ma 5 t/m vr 9 augustus
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: Sportpark

Broekhuizen

Horst

Swolgen

Jongveedag Peel & Maas

Kantkloscafé
vrij 2 augustus 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

zo 4 augustus 10.00 uur
Locatie: Melkveebedrijf
Donkstraat 12

Melderslo

Optreden Hangärhead

zo 4 augustus 10.00 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: boscafé Het Maasdal

Oude Ambachtendag
zo 4 augustus 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

wedstrijd plaats, dan wordt er per leeftijdscategorie, tussen de 2 en de 22 jaar,
gekeken welk kind met kalfhet beste
en het meeste indruk kan maken op de
jury. Hier bij wordt gelet op de verzorging van het kalf en begeleider(ster),
tevens wordt gekeken welk kalfje het
beste naar zijn begeleider(ster) luistert.
Voor de oudere jeugd vanaf 17 jaar
gelden de internationale richtlijnen bij
het voorbrengen. Op en rond het bedrijf
zijn stands aanwezig van bedrijven
die actief zijn in de agrarische sector.
Voor de kinderen is een springkussen
aanwezig.

De Belgische band Hangärhead staat zaterdag 3 augustus op het podium
van D’n Toerstop in Melderslo. Dit optreden begint om 21.30 uur.

za 3 augustus 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

Sponsorgezinsﬁetstoertocht

De keuring wordt georganiseerd
door Jongveedag Peel & Maas en is op
het melkveebedrijf van de familie Poes
aan de Donkstraat 12. Er doen ongeveer
120 kalveren meedoen aan de keuring
in de leeftijd van 3 tot 18 maanden.
In de ochtend, vanaf 10.00 uur, worden de aanwezige dieren beoordeeld op
exterieurkenmerken. De nummers 1, 2
en 3 mogen vervolgens strijden om het
kampioenschap.
Direct na de middag is de wedstrijd
voor bedrijfsgroepen; drie kalfjes van
een bedrijf strijden om het mooiste
geheel. Vervolgens vindt de voorbreng-

Hangärhead
bij D’n Toerstop

Dorpsraadvergadering
di 6 augustus 20.00 uur
Locatie: café Oud Meerlo

Kalverkeuring
in Swolgen

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

In Aarschot, België, werd in 2006
een Motörhead-gelegenheidsband
gevormd. De samenwerking was een
succes en de leden besloten om
wekelijks verder te repeteren en
Belgische podia onveilig te maken.

Het bleef echter niet alleen bij
covers van Motörhead want ook
bands als AC/CD, ZZ Top, Queen,
Twisted Sister, Metallica en Judas Priest
passeren tijdens een optreden de
revue.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties de gehele maand augustus geldig
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Parador
Basic 400
4V Walnoot
19,4x128,5cm
Met 4 velling randen

Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com

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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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 2 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
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts De Weert & 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
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

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
2 t/m 8 augustus
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
woensdag

Huisartsenpost

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

Klikgebit en Kunstgebit

Rozenkrans

17.30

U

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

ti

Swolgen
zondag
dinsdag

W ti

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

IN DE WEEK VAN 5 AUGUSTUS

GRATIS SPORTEN
VOOR IEDEREEN!
De vakantie is bijna weer voorbij en
onze lessen gaan dus bijna weer
van start. Wij zouden het heel leuk
vinden als jullie samen met ons weer
het nieuwe seizoen in willen gaan.
Lekker sporten,
Lekker dansen,
Lekker in je vel!
In de week van 5 augustus nodigen
wij jullie allemaal uit om een hele
week GRATIS te sporten in Froxx.
Ideaal om ook eens een buurvrouw
of vriendin mee te nemen!

Verloskundige zorg

Ons dansseizoen start vanaf maandag 19 augustus. Voor deze lestijden
kun je kijken op onze website.

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

Veel groeten van het team Froxx

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

tititi

titi

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

BODY-FIT & ZUMBA

Maandag (vanaf 5 augustus)
09:15 Body-Fit M
18:30 Body-Fit M
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness
Dinsdag (vanaf 6 augustus)
20:00 ZUMBA Fitness
Woensdag (vanaf 7 augustus)
09:15 Body-Fit M
10:15 ZUMBA Fitness
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness
Donderdag (vanaf 8 augustus)
09:15 ZUMBA Fitness
18:30 ZUMBA Fitness
19:30 Body-Fit M
Zondag (vanaf 11 augustus)
10:00 ZUMBA Fitness
Seizoen van 20 weken
t/m zon 19 jan. ‘14
Per les
E 7,00
10-ritten kaart E 62,50 = E 6,25/les
20-ritten kaart E 105,00 = E 5,25/les
Onbeperkt
E 130,00
Géén instapkosten, géén inschrijfgeld, géén verplichte maandelijkse
incasso’s. Geen vaste avond, maar
allemaal open inloopuren! Je komt
sporten wanneer het jou uitkomt!

ZUMBA KIDS
Venrayseweg 116,
5961 AJ Horst (A73 afrit 10)
tel: 077 - 477 01 11
www.froxx.nl

Maandag 19 augustus
16:45 Zumba Kids (vanaf gr.4)
Donderdag 22 augustus
16:45 Zumba Kids (vanaf gr.4)
De cursus bestaat uit 15 lessen
1x in de week
E 72,50
2x in de week
E 105,00

Nieuws

24

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

BEN JIJ TUSSEN DE 15 EN 25 JAAR?
DAN VINDEN WE JOUW MENING BELANGRIJK!

R

abobank Horst Venray start met een jongerencommunity.
Een community waarin je samen met andere jongeren
meedenkt en –praat over wat Rabobank voor jou als
jongere kan betekenen. Je krijgt een kijkje in de keuken van
de bank en doet nuttige kennis op. En wij leren als bank weer van
jou! Jouw frisse en vernieuwde kijk is ons veel waard. Kortom: elkaar
inspireren is waar het om draait.
Wie zoeken we?
Ben jij een enthousiaste jongere, tussen de 15 en 25 jaar (een jaartje
meer of minder mag ook nog) en vind je het leuk om met leeftijdsgenoten kennis te delen, mee te denken en mee te praten over
wat jij belangrijk vindt? Dan zijn we op zoek naar jou! De jongerencommunity praat niet alleen over financiële zaken, maar ook over
maatschappelijke onderwerpen die mensen van jouw leeftijd
belangrijk en interessant vinden.
Wat wordt er van je verwacht?
We verwachten vooral jouw mening te horen! We komen minimaal

1 keer bij elkaar. Daarna willen we samen met de deelnemers bespreken of en hoe vaak ze
bij elkaar willen komen en welke onderwerpen er dan op de agenda staan. Kortom in de
jongerencommunity heb jij samen met andere jongeren de regie.
What’s in it for me?
Je vraagt je misschien af wat je eraan hebt om deel te nemen in zo’n community? Het
is leuk en leerzaam! Je krijgt de kans om nader kennis te maken met de Rabobank en te
werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Het is mogelijk een opstap voor een stage of carrière binnen de Rabobank én het staat ook nog eens goed op je CV.
Nieuwsgierig geworden?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij bij de eerste bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan
uiterlijk 30 augustus een mail met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer en leeftijd)
naar communicatie@horstvenray.rabobank.nl. Heb je eerst nog vragen? Stel je vraag dan
via het genoemde mailadres of bel met de afdeling Marketing, Communicatie en
Coöperatie via 077 389 84 00.

We zien jouw aanmelding graag tegemoet!

Stel uw vragen tijdens de Inloopochtend
Wonen op zaterdag 3 augustus
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 3 augustus kunt u uw vragen voorleggen
aan Huub Leijsten en Nicole Wijnhoven.

U

kunt vrijblijvend binnenlopen voor een algemeen oriënterend gesprek (neem wel alvast een loonstrookje mee).
Huub en Nicole 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 3 augustus 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.

Huub Leijsten

Wie wint de Gezondheidsaward in 2013?

O

p donderdag 3 oktober 2013 wordt de Gezondheidsaward voor de tweede keer uitgereikt aan een organisatie
in de regio Zuid Oost Nederland (Gelderland, Limburg
en Noord-Brabant), die het thema gezondheid inzet om
organisatiedoelstellingen te realiseren. De gezondheids-award
2013 wordt uitgereikt aan de organisatie, die het thema gezondheid het meest efficiënt en effectief inzet om organisatiedoelstellingen te realiseren.
Nomineer een bedrijf of toets uw organisatiebeleid
De Stichting Gezondheidsaward biedt ondernemers een kans om
kosteloos een Quickscan in te vullen! Deze Quickscan is gebaseerd op
de (health) balanced scorecard en geeft inzicht in hoe de organisatie het
thema gezondheid inzet om organisatiedoelstellingen te realiseren. De
ondernemer geeft zelf aan of hij ook wil meedingen naar de Gezondheidsaward. Interesse? Nomineer uzelf, uw bedrijf of een ander bedrijf.
Kijk voor meer informatie op de website www.gezondheidsaward.nl

Monte Corona behaalt 3e plaats
op Wereld Muziek Concours
Muziekvereniging Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord leverde op het Wereld
Muziek Concours opnieuw een geweldige
score, die in de wereld van Harmonie en
Fanfare als Topprestatie genoemd mag
worden. Van de 14 orkesten in de 1ste divisie
fanfare behaalde Monte Corona maar liefst
92,58 punten. Op zaterdag 13 juli trad het
orkest op in Kerkrade en eindigde uiteindelijk op de 3de plaats! Hiermee zette Monte
Corona Kronenberg en Evertsoord op de
wereldkaart van de blaasmuziek en daar zijn
zij – maar ook wij - trots op!

D

e Rabobank is actief op gebied van
cultuursponsoring, daar hoort ook
een lokale muziekvereniging als
Monte Corona bij. Dankzij sponsors
en begunstigers kunnen muziekverenigingen
een kwalitatief goede opleiding en instrumentarium bieden en daardoor een hoog niveau
behouden.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

MONTE
CORONA,
VAN HARTE
GEFELICITEERD
MET DEZE
PRESTATIE!

