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La Vie en Rose
in de prijzen
‘La Vie en Rose’ uit Lottum mag zich een jaar lang de
beste bed and breakfast van Nederland noemen.
Gastvrouw en -heer Karlijn en Nico Dapper ontvingen uit
handen van burgemeester Kees van Rooij het bijbehorende certificaat.

“Onze droom is uitgekomen”,
vertelt Karlijn vol trots. “Een luxe bed
and breakfast op een mooie locatie
en dan ook nog in de prijzen vallen.”
Karlijn en Nico komen uit de wereld

Klankbordgroep hof te Berkel
spreekt zich uit
De nieuwe woonwijk hof te Berkel, die gerealiseerd wordt op het terrein van verpleeghuis Elzenhorst, is een
initiatief van de gemeente Horst aan de Maas, de Zorggroep en CRA Vastgoed. Maar er is nog een partij betrokken bij
het project. Op verzoek van de participanten is een klankbordgroep in het leven geroepen. Oud-wethouder Arie Stas
en oud-gemeentesecretaris Bennie Oolthuis zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de klankbordgroep.
De samenstelling van de groep is
een afspiegeling van direct en indirect
betrokken partijen als omwonenden, het Platform Gehandicapten
Horst en de KBO. De klankbordgroep
fungeert als ‘denktank’ en heeft een
adviserende rol binnen het plan hof
te Berkel.
Vorige week bracht de klankbordgroep haar rapport uit met adviezen
ten aanzien van het project hof te
Berkel. Hierbij is het concept in de

volle breedte benaderd. Men heeft
gekeken naar de impact van de nieuwe
wijk op de directe omgeving en de
invulling van het project hof te Berkel
zelf.
Het rapport bevat veertien aanbevelingen met betrekking tot het zorgconcept en het ruimtelijk concept. De
klankbordgroep adviseert onder meer
om de overgang van het oude naar het
nieuwe zorgconcept planmatig en geleidelijk te laten verlopen. Op het gebied

van ruimtelijke indeling wordt aanbevolen om de bestaande bebouwing op
het terrein aan te passen aan hof te
Berkel. Voorts spreekt de klankbordgroep haar zorgen uit over mogelijke
leegstand van de Kuiperpleinflat en
Berkele Heem, waardoor mogelijk
gezocht moet worden naar een
andere invulling en indeling van de
gebouwen. De klankbordgroep blijft
ook gedurende de realisatie van hof te
Berkel haar adviserende rol behouden.

van communicatie en marketing en
hebben zich terdege voorbereid op het
fenomeen bed and breakfast. “Het is
een hele omschakeling geweest en
onze inspanningen zijn niet voor niets
geweest. We hebben na twee jaar al
de bezettingsgraad, die we pas na vijf
jaar verwacht hadden. En de vooruitzichten zijn goed. Regionale en lokale
evenementen als de Floriade en het
Rozenfestijn zorgen voor voldoende
gasten. En we hebben al de nodige
vervolgboekingen. Een teken dat
de gasten onze service en kwaliteit
waarderen.”

Een pand met
historische waarde
Het resultaat van de verbouwing
van het monumentale pand is indrukwekkend. Aan de voorzijde is alleen
aan de vlaggen te zien dat hier een
B&B gevestigd is. Wie door de zijingang naar binnen gaat treft daar een
aantal luxueuze en sfeervol ingerichte
kamers. Aan de tuinzijde bevindt zich
een lounge-ruimte met uitzicht op het
terras en de prachtige tuin. Compleet
met rozenhof. Aan elk detail is zorg
besteed. “Ons pand aan de Markt in

Lottum heeft een mooie geschiedenis.
Oorspronkelijk was het een brouwerij van één van de oprichters van de
Hertog Jan-brouwerijen in Arcen. Het
was voor ons een absolute voorwaarde
dat het pand waar we onze B&B zouden vestigen historische waarde had.”

In luxe onthaasten
“Ons credo is: in luxe onthaasten”, vervolgt Karlijn. We doen bijna
alles zelf, zodat de gasten zich hier
daadwerkelijk thuis voelen. We koken
voor onze gasten en geven ze de rust
en de ruimte die ze nodig hebben om
weer even bij te komen van de stress
van alledag”, aldus de gastvrouw.
“Het mooiste wat je kunt bereiken is
dat de mensen als gast binnen komen
en als vrienden weggaan.” Wat de
toekomst betreft zitten Karlijn en Nico
Dapper niet stil. “De locatie leent zich
bijvoorbeeld uitstekend voor high tea’s
en we gaan in september een mamadag organiseren waarbij zwangere
vrouwen in de watten worden gelegd.”
Er valt nog genoeg werk te verzetten
de komende tijd maar nu genieten
de winnaars nog even na van de
toekenning van de prijs ‘beste bed &
breakfast van Nederland’.
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Burgemeester en
wethouders op
bezoek in Hegelsom
Burgemeester Kees van Rooij en wethouders Leon Litjens en
Loes Wijnhoven bezochten afgelopen woensdag de vergadering van de
dorpsraad in Hegelsom. Hay Arts, voorzitter van de dorpsraad, gaf een korte
presentatie over de kern Hegelsom en haar plannen. Ondanks wat technische problemen kwam het verhaal helder en duidelijk over.
Na de presentatie werden diverse
onderwerpen, zoals woningbouw,
verkeersproblematiek en groenvoorziening in Hegelsom en haar
buitengebied onder de loep genomen.
De leden van het gemeentelijk college
reageerden adequaat op de vragen en
opmerkingen vanuit de dorpsraad.
De aanwezigen in de zaal namen
vervolgens de gelegenheid te baat om
hun wensen en klachten kenbaar te

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

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.

In het kader van
gemeenschapsdenken
Leon Litjens vroeg de bewoners van
Hegelsom om als burgers samen met
de gemeente meer mee te denken en
te werken aan een betere leefbaarheid
in de dorpen. Dit alles in het kader van
het gemeenschapsdenken.
Burgemeester Kees van Rooij sloot
de vergadering af met een toelichting
over Burgernet en riep aanwezigen op
zich hierbij aan te sluiten. Het was een
zinvolle en goed verlopen dorpsraadvergadering, die werd afgesloten met
een informeel samenzijn in zaal Debije
in Hegelsom.

Naast het beachvolleybal, het
Zumbadansen en badminton kon
er ook op een bijzondere manier
worden gevoetbald. Getooid in een
soort hoepeljurk moesten twee teams
het tegen elkaar opnemen op het
‘voetbalveld’. Dit leverde hilarische en

Nieuw!

Verse blauwe bessen en blauwe bessenprodukten
in onze gekoelde verkoopautomaat
Voor kadopakketten, méér keuze in blauwe
bessenprodukten enz. is onze winkel geopend op:
Vrijdag 9.00 – 17.00 uur
Zaterdag 9.00 – 15.00 uur
Mts. Schrijnwerkers
Horsterweg 86
Grubbenvorst

spannende momenten op. Voor hen
die de wereld wel eens op een
andere manier wilden verkennen
was er de mogelijkheid om plaats
te nemen in een levensgrote
transparante bal. Al rollend werd
het evenwichtsgevoel danig op

tuin

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

de proef gesteld. Na deze zware
inspanningen was er tijd voor een
verkoelend ijsje en sloot wethouder
Freek Selen, onder andere belast met
de portefeuille Sport, de Trendsdag
af met een toespraak tot de
sportievelingen.

Bestrijding
van o.a.
wespenplagen
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

L

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

Geert Nottelman al 10 jaar
een begrip in Horst en omgeving

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

feesttenten
verhuur
is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.

VERDELLEN

www.verdellen.nl
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Het centrum van Horst liep afgelopen vrijdag vol met sportieve brugklassers van het Citaverde College en het
Dendron College. Onder de titel ‘It’s all in the games’ werd voor de vijfde maal de Trendsdag gehouden. Op diverse
plekken in het centrum konden de leerlingen kennismaken met bekende en minder bekende takken van sport.

maken. Met name de verkeerssituatie
rond de spoorwegovergang bij het
NS-station baart veel inwoners van
Hegelsom zorgen. Ook de wisselende
kwaliteit van de werkzaamheden aan
het gemeentelijke groen in de kern
werd uitvoerig besproken. De aanwezige wethouders gaven te kennen
bekend te zijn met de problemen.
Ondanks de reeks bezuinigingen in de
gemeentebegroting werd aangegeven
dat men naar passende oplossingen
van de diverse problemen blijft zoeken.

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Sportief bruggetje
naar nieuw schooljaar

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Eerste steenlegging BMV
Kronenberg en Evertsoord
De officiële eerste steenlegging voor de verbouwing van gemeenschapshuis De Torrekoel en de nieuwbouw en
gymzaal van basisschool De Kroevert vond op 1 juli plaats. Pim van Enckevort, de jongste leerling van basisschool
De Kroevert heeft onder toeziend oog van de oudste inwoner van Kronenberg en Evertsoord, mevrouw Nellie
Leijsten-Verheijen, de eerste steen gemetseld. De verwachting is dat de ver- en nieuwbouw in maart 2012 klaar is.
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rechtsboven
Bakkerij
Broekmans

Uienkruiers

heerlijk bij
de barbecue of
met kruidenboter
HORST • MAASBREE

Indoor Speel– en Kinderboerderij

‘t Platteland
Spontaan er een dagje
uit met uw gezin?
Elke dag open
van 11.00 tot 18.00 uur

Na de onthulling van het bouwbord
op 15 april is bouwbedrijf Haegens begonnen met de sloopwerkzaamheden.
Met de komst van de brede maatschappelijke voorziening (BMV) in de vorm
van een multifunctioneel gebouw
worden Kronenberg en Evertsoord toekomstbestendig gemaakt op het gebied
van leefbaarheid. De BMV Kronenberg
en Evertsoord gaat ruimte bieden aan
basisschool de Kroevert, een peuterspeelzaal, een nieuwe sportzaal en

een aangepast gemeenschapshuis.
Het gebouw wordt een trefpunt voor
alle leeftijdsgroepen onder één dak.
Het gebouw van basisschool
De Kroevert is met zijn 40 jaar sterk
verouderd. “De huidige school voldoet
niet meer aan de eisen van deze tijd”,
aldus Ellen Goertz, leerkracht aan de
basisschool. De nieuwe school gaat
veel voordelen bieden. “Een echte
vooruitgang is ook dat de voor- en naschoolse opvang, de bibliotheek en de

peuterspeelzaal bij ons in het gebouw
komen.”
Het gemeenschapshuis, de
huidige Torrekoel, wordt aangepast
en uitgebreid. De foyer wordt aanzienlijk groter waardoor er meer ruimte
komt voor dagopvang van ouderen.
De Dorpsdagvoorziening, een nieuwe
en belangrijke voorziening voor de
oudere inwoners van Kronenberg en
Evertsoord, krijgt hierin ook een eigen
ruimte.

‘Jongens zijn sneller’
Het komt niet vaak voor, maar in Horst gebeurde het onlangs toch: de tweeling Sjuul en Lisa Stax behaalden
beiden het rijbewijs. Lisa had het felbegeerde roze pasje als eerste in handen, broer Sjuul volgde korte tijd later. Als
klap op de vuurpijl slaagde hij dit jaar ook voor het gymnasium.

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

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Op de vraag of ze nu een autootje
gaan aanschaffen, antwoorden ze
beiden: “Dat zit er nu nog niet aan.”
Voorlopig reizen ze beiden per trein naar

Eindhoven, waar Sjuul aan de TU bouwkunde gaat studeren. Tweelingzus Lisa
volgt er al een mbo-opleiding grafische
vormgeving. Ze hebben allebei een

snelcursus voor het rijbewijs gevolgd.
Sjuul reed later af dan Lisa en deed
slechts drie weken over het rijbewijs,
zijn zus slaagde na vier weken.

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Welkom lief meisje!

Op 17 juli 2011 zijn

Geboren op
27 juni 2011

Gerda en Harry Smedts-Cootjans
50 jaar getrouwd
Dit vieren wij in besloten kring
Kinderen en kleinkinderen
Past. Notermansstraat 4
5964 AG Meterik

Graag willen we iedereen bedanken voor
de getoonde belangstelling, felicitaties en
cadeaus op onze trouwdag.
Mede hierdoor is 27 mei voor ons
een bijzonder mooie en onvergetelijke dag geworden.

Truus en Jac Marcellis-Janssen
Wij gaan trouwen!

Shannon Peeters
&

Johan van Rens
Geven elkaar het ja-woord op
15 juli 2011 om 14:00 uur
te Parkhotel Horst.
Onze receptie is van 19:00 uur
tot 20:30 uur in de feesttent
aan Den Eigen 43 in Sevenum.
Ons adres: Den Eigen 43,
5975 CA Sevenum.
KnopenLopen Culinair Wandelen in
Sevenum, 4 september met een hapje,
drankje en amusement
www.knopenlopen.nl
Aangeboden caravanstalling
Melderslo 077 398 40 56
Te huur zomerhuis in Mallorca 150 m
van het strand nog vrij vanaf 14 sept en
herfstvakantie www.huisbertcati.nl
KiloKnallen bij TerugBlik!!
Nu boeken vanaf € 2.00 per KILO!
Veemarkt 7A Horst www.terugblik.net

Anne
Dochter en zusje van:
Xavier en Wendy
van Dijk-Wijnands
Marieke
St. Josephstraat 18
5961 GM Horst

Geboren

Julius

Albert
26 juni 2011
Zoon van
Luc de Corte &
Regina Bleijenberg
Venloseweg 13, Horst

Te huur landelijk gelegen woonhuis
met bedrijfsruimte en veel mogelijkheden. Heerlijk rustig met beschikking
over een wei van ong. 2500m2 met
fruitbomen. Zwarteplakweg 70.
Info 06 53 22 54 76
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Te koop zoete morellen ook zelf plukken
Aanbieding vele tuinbloemen en planten
Fruitbomen € 5,- p/stuk. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, Meerlo 06 53 13 01 32
Te koop koffieboeketjes € 2,veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nw Peeldijk 35, America
077 464 13 80.
Ambulante masseur
NIEUW: massage aan huis. Hoofdpijn?
Stramme spieren? Stress? Kijk op
www.massagepraktijkastrid.com
of bel Astrid Bours: 06-14577952
FILMS HUREN voor op VAKANTIE
Bij STERVIDEOTHEEK kun je tijdens de
vakantieperiode weekfilms gunstig
huren voor langere periodes, zodat je
de films mee kunt nemen op vakantie.
Venloseweg 2, Horst. Tel 077 398 78 55
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor de bloemen,
kaarten, lieve woorden en uw aanwezigheid bij
het afscheid van mijn lieve man en mijn pap.
Dit heeft ons diep ontroerd en was en is voor ons een grote steun.

Theo Peeters
De zes weken dienst is op zaterdag 9 juli
om 18:00 uur in de H. Lambertus kerk te Horst.
Mia Peeters-Thijssen
René
Horst, juli 2011


Geboren

Guus

1 juli 2011
Zoon van
Eddy Claessens en
Silvie Langenkamp
Broertje van Lieke
Fleursstraat 4
5963 AV Hegelsom



Wij zijn beretrots en reuzeblij,
want we hebben er een zoon bij!

Ryan

2 juli 2011
Zoon en broertje van
Roald en Ramona Severens
Wesley en Quint
Broekhuizerweg 22
5973 NX Lottum

Dag en nacht bereikbaar

HALLOaanbieding.nl
in première
Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas start vanaf donderdag
7 juli met haar nieuwe online weekaanbiedingen-service op
www.halloaanbieding.nl Met deze exclusieve service kunnen
consumenten met een simpele druk op de knop meer informatie
vinden over aangeboden producten of diensten en dan direct
bestellingen of reserveringen plaatsen met korting.
Met HALLOaanbieding.nl heeft
HALLO een uniek concept in huis,
waar zowel de consument als
de adverteerder veel profijt van
hebben. Het bijzondere aan deze
adverteerservice is dat er een link
wordt gelegd tussen de papieren
advertentie in het nieuwsblad en de
aanbiedingen online. De consument
heeft nu met een simpele druk op
de knop een overzicht van de online
aanbiedingen van adverteerders.
De consument kan met één klik
meer informatie krijgen of zijn of
haar wensen direct kenbaar maken.
Hierdoor ontstaat een unieke
wisselwerking tussen klant en
aanbieder.
De adverteerder heeft op zijn
beurt een groter bereik met de aanbiedingen. Door optimaal gebruik
te maken van de mogelijkheden

Voor winterpreiplanten, groenteplanten,
aardbeienplanten en klein fruit naar
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Te huur: bedrijfs/atelier of opslagruimte Horst, ruimten van 60 m2 elk.
Zichtlocatie, alle nutsvoorz. en sanitair.
Info 06 16 81 53 11 of 077 398 75 76.
Te koop nieuwe aardappelen!
Nieuwe aardappelen Kellenaers
Bosstraat 63 Hegelsom zelfbediening!
Heil gymnastiek Horst
Voorbuigen tegen vele ziektes. Een
Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching I en kruidenleer.
Gediplomeerd leraar ROC behandeling.
De Taologist Tao Saan. Wat je eet dat
ben je! 06 19 58 59 04
Cursus “Financiële Ontwikkeling”
Voor een betere levenskwaliteit.
Info en aanmelden: 06 53 36 41 64
Te huur of te koop enkele garageboxen of parkeerplaatsen in centrum van
Sevenum info: 06 16 81 53 11.
Mieke Craenmehr uit Horst is aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
geslaagd als docente Engels
Was en strijkservice. Wordt wassen
moeilijk voor u? Ik kom bij verschillende
bejaardehuizen of aanleunwoningen in
Horst a/d Maas. Wassen/drogen € 2,00
per kg. Ook voor bedrijven.
Info was-strijkservice@hotmail.com of
06 23 99 77 30.
IENIEMINIE zoekt NU voor opening in
september tweedehands baby/
kinderkleding maat 50 t/m 128.
Wil jij je kleertjes verkopen?
06 14 13 35 82 Ruth Jansen
Gevraagd kookvrijwilliger m/v
1-2 dagen per week, tijden 16.30-18.30
uur woonvoorziening Horst mensen met
een verstandelijke beperking contact:
Sandra v/d Krabbe tel: 06 15 94 02 88.

van internet en de sociale media
wordt voor de consument tijdwinst
geboekt. Voor de adverteerder kan
voordeel behaald worden omdat
de online advertentie simpel kan
worden aangepast als er nieuwe
aanbiedingen zijn. De consument
kan deze wekelijkse veranderingen
op de voet volgen.
HALLOaanbieding.nl krijgt graag
tips, reacties en suggesties van
gebruikers van de service. Op de
website is dan ook een mogelijkheid om een opmerking te plaatsen
over de nieuwe dienst. HALLO Horst
aan de Maas zal mede met behulp
van deze suggesties de service
verder optimaliseren.
Vanaf donderdag 7 juli staat
www.halloaanbieding.nl online.
De website is 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.

TAROT Consulten en workshops met de
tarot kaarten. May: 077 398 61 14.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Tussenwoning centrum Horst
Ideaal aan de rand van het centrum van
Horst, gelegen aan doodl. weg, tuss.
woning, v.v. kunststof koz. met dubb.
glas. Inh. 345m³, woonopp. 110m², perc.
opp. 155². Dicht bij scholen en winkels.
077 398 67 07
Nu te huur bij STERVIDEOTHEEK
Venloseweg 2, Horst: Black Swan London Boulevard - Drive Angry - The
Fighter - Faster -Tucker & Dale vs Evil
- Yogi Bear - Abandoned - How Do You
Know - Rango - Gulliver’s Travels.
www.stervideotheek.nl
Te koop caravan Adria 305 SL.
Speulhofsbaan 26, Meterik. Voor info bel
tel. 077 398 21 45.
Poetshulp gevraagd voor 1 ochtend
in de week voor het poetsen van een
woonhuis. Voor meer informatie
fam. Timmermans America 06-22870248

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

Waar??
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke gedenktekens

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

www.theoarts.com

T: 0478 57 14 42
www.duijfuitvaartonderneming.nl

RMP Grafmonumenten
Hegelsom - 077-7519550
www.rmpgrafmonumenten.nl
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Kindcentrum ‘de Bijtjes’
geopend in Hegelsom
Nog een beetje beduusd lopen de eerste peuters richting het ontvangstcomité op de trappen van basisschool
Onder de Linde in Hegelsom. Ze zijn zojuist enthousiast ontvangen door de leerlingen van de school, die een
erehaag hebben gevormd.

Kerkstraat 20a , Horst

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

50% korting
op prachtige

ZONNEBRILLEN
uit de opruiming!

50% korting
Ze worden in het zonnetje gezet
door meester Jos, directeur van de
school, die het welkomstwoord
houdt. Samen met de nieuwe
‘juffen’ worden de namen van de
buitenschoolse opvang (BSO) en het
kindcentrum, als vervanging voor
de peuterspeelzaal, gepresenteerd.
De BSO gaat voortaan als ‘de

Boomhut’ door het leven en het
kindcentrum heeft de naam ‘de
Bijtjes’ gekregen. Beide namen
zijn bedacht door leerlingen van de
school. Zij ontvingen uit handen van
de schoolleiding een cadeautje in de
vorm van een boek.
Speciaal voor de kleintjes is
een veilige, omheinde speelplaats

aangelegd. In een later stadium zal
het gehele schoolplein van de school
worden vernieuwd om nog meer
speelruimte en speelplezier te bieden
aan de schoolkinderen.
Met deze uitbreiding biedt
Onder de Linde tijdens schooldagen
professionele opvang voor kinderen
tussen 0 en 12 jaar.

Attractiepark Toverland
maakt topmodelwens waar
Ter gelegenheid van het
10-jarig jubileum van Attractiepark
Toverland maakt zij tien magische
wensen waar. Op woensdag 29 juni
was het de beurt aan Esmee
Houben (6) uit Sevenum. Haar
wens luidde ‘Als ik kon toveren…
zou ik voor één dag topmodel
willen zijn.’
Totaal onverwacht belde
Toverland bij Esmee thuis aan om
haar op te halen met een limousine.
De rode loper werd uitgerold door de
chauffeur, de kinderchampagne werd
ingeschonken en Esmee werd naar de
haar- en visagiespecialisten gebracht.
Met mooie krullen en prachtige
make-up werd zij een uurtje later
door de limousine naar de fotostudio
gebracht. Eenmaal uit de limousine
gestapt, bleek Esmee al fans te hebben. Uit haar reactie bleek dat ze nog
geen sterallures had. “Ojee, ik heb
nog geen handtekening bedacht”,
zei ze.
In de fotostudio mocht Esmee
anderhalf uur lang haar mooiste
topmodelposes laten zien bij de
fotograaf. Uiteindelijk werd ze in stijl,
met drie fotoafdrukken en een cd
met alle foto’s erop, moe maar zeer
voldaan naar huis gebracht.
Het insturen van een wens is
mogelijk tot 14 augustus via
www.alsikkontoveren.nl

ZONNEBRILLEN

50%

kortin

kerkstraat 1 - horst - tel. 077 398 26 61

w w w. k r u y t z e r o p t i e k . n l

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

Halve
prijs

gasthuisstraat 22
5961 GB horst
www.heerenstraat.nl
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Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer
T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl

B02217_Wingerd_Adv104x48.indd 2

Annemie Katelaan ontvangt
Koninklijke Onderscheiding
Afgelopen vrijdagavond ontving de 53-jarige Annemie Katelaan-Litjens uit Melderslo een Koninklijke
Onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Annemie Katelaan mocht de onderscheiding uit handen van burgemeester Van Rooij in ontvangst nemen. De uitreiking vond plaats tijdens de receptie ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Korfbalvereniging de Merels welke gehouden werd in MFC de Zwingel in
Melderslo.

14-06-2011 09:18:03

Warmtepomptechniek
Zonnecollectoren / PV-cellen
Cv-installaties
Koelinstallaties
Ventilatie
Sanitaire installaties

Meet- en regeltechniek
Domotica
Elektrotechniek
Data- en telecommunicatie
Beveiligingstechniek
Service & onderhoud

Annemie Katelaan is sinds 1970 lid
van de Melderslose korfbalvereniging.
Zij begon als korfbalster, maar een knieblessure in 1980 maakte verder spelen
onmogelijk. Een jaar later in 1981 werd
Annemie bestuurslid en dat is ze nog
steeds. Binnen het bestuur van de korfbalclub was zij van 1985 tot 1994 actief
als secretaris en van 1994 tot 2004 als
voorzitter van de korfbalvereniging.
In die periode vertegenwoordigde zij
de vereniging op plaatselijk, regionaal
en provinciaal niveau. Sinds 1984 is
Annemie tevens actief als korfbalscheidsrechter, een functie die ze tot op
de dag van vandaag uitoefent. In 2006

binnen
loper….
In de maanden
juli en augustus

20% korng
Op onze
huiscollectie

Duo rolgordijnen
www.binnen.nl
Horst
Vijverlaan 2
5961 DJ Horst
T 077-3980855

Woning & projectstoffering

Panningen
Raadhuistraat120
5981 BJ Panningen
T 077-3073377

werd zij afgevaardigde in de algemene
ledenvergadering van de Koninklijke
Nederlandse Korfbalbond. Deze functie
bekleedt ze ook nu nog.
Buiten de korfbalvereniging
heeft Annemie eveneens haar sporen
verdiend. Zij was gedurende 20 jaar,
van 1983 tot 2003, bestuurslid van
de Stichting Ruimte voor de Jeugd
Melderslo. Deze stichting heeft het
beheer van het jeugdhuis in handen. Tot
slot was Katelaan namens de korfbalvereniging van 1999 tot 2010 actief als
beheerder van de gymzaal in Melderslo.
Zij was verantwoordelijk voor het
dagelijks onderhoud en het sleutelbe-

heer. Tevens was ze het aanspreekpunt
richting gemeente.
De onderscheiding was een complete verrassing voor haar. “Ik stond
met de mond vol tanden en dat heb ik
niet vaak. Zelfs mijn man Bert en mijn
dochters Kim en Susan waren er. Bert
zou eigenlijk nachtdienst draaien bij
Bakkersland waar hij werkt en één van
mijn dochters was op het Rock Werchter
Festival in België. Hoe ze dat geregeld
hebben is mij een raadsel”, aldus
Annemie. Komende week wil ze tijd vrij
maken om nog eens alles rustig met
familie, vrienden en kennissen de revue
te laten passeren.

Cor Heufs heeft olie
in de aderen
Als klein menneke was hij al gefascineerd door alles wat op vier wielen stond. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Cor Heufs van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt. Aan de vooravond van het oldtimerfestival Horst
aan de Maas vertelt Cor over zijn passie.
“Ik was op jonge leeftijd al gek
op auto’s. Na de basisschool ben ik
naar de lts gegaan om vervolgens
bij Autobedrijf Hendriks in Meterik
aan de slag te gaan. Daar kwam op
een dag een Mercedes oldtimer de
werkplaats binnenrijden. Nadat deze
geheel gerestaureerd en gespoten
was, mocht ik letterlijk de fijnslijperij
doen. Ik was verkocht en besloot mij
verder te ontwikkelen als schadehersteller. Na een tegenvallende baan
bij een schadebedrijf in Venlo, ben ik
voor mezelf begonnen. Gewoon bij
mij thuis ben ik auto’s gaan repareren
of bouwde ik auto’s helemaal om.
Intussen was bij mij de liefde voor
Amerikaanse auto’s verder opgelaaid
en startte ik met de import en export
van onderdelen van Amerikaanse
auto’s. Helaas moest ik door persoonlijke omstandigheden hiermee
stoppen. Ik ben mij toen gaan toeleg-

gen op het taxeren van auto’s. Als
geregistreerd registertaxateur ben ik
bevoegd om de waarde van oldtimers
te bepalen. Het is een fulltime job en
ik taxeer per jaar rond de 400 auto’s.
Ik beperk mij daarbij tot Noord-Brabant
en Limburg.
Een paar jaar geleden bedacht ik
dat het misschien wel leuk zou zijn om
in Horst een oldtimerevenement te
organiseren. Inmiddels zijn we aan de
vierde editie van het oldtimerfestival
toe. De belangstelling wordt met
het jaar groter en ik vermoed dat de
kracht zit in het gevarieerde aanbod.
We hebben niet alleen oude auto’s,
maar ook motorfietsen, brommers en
in toenemende mate tractoren. Deze
zullen komende zondag dan ook extra
aandacht krijgen.”
Met ruim 380 inschrijvingen voor
het oldtimerfestival 2011 mag Cor
Heufs zich een tevreden man noemen.

“Maar ik doe dit niet alleen”, zegt
Cor. “We zijn met een kleine club enthousiastelingen. Omdat het festival
ieder jaar groter wordt, hebben we
besloten om volgend jaar tijdens de
jubileumeditie er een heel weekend van te maken. Dat biedt meer
mogelijkheden voor toerritten en
demonstraties.” Op de vraag of Cor
ook een droomauto heeft antwoordt
hij: “Een Chevrolet Camaro uit 1968.
Als ik ooit de middelen heb, dan komt
die er zeker!”
Het oldtimerfestival vindt zondag
10 juli plaats op het evenemententerrein bij Kasteelpark ter Horst. Het
terrein is voor de deelnemers open
vanaf 9.00 uur en het festival is vanaf
10.30 uur voor het publiek geopend.
De entree bedraagt 3 euro per persoon. Voor hen die met een voertuig
komen dat ouder is dan 25 jaar is de
toegang gratis.
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Munckhof bestickert
voertuigen voor Floriade

Start verkoop
De Afhang fase II

Munckhof Groep uit Horst is de officiële vervoers- en travel partner van de Floriade. Om dit partnership extra
kracht bij te zetten gaat Munckhof een aantal van haar voertuigen voorzien van stickers in Floriade-stijl. Het betreft
acht taxivoertuigen en twee touringcars die allen in de regio Noord-Limburg zullen rondrijden.

Na een succesvolle afronding van fase één is er inmiddels gestart met
fase twee van het nieuwbouwplan De Afhang. Op maandag 11 juli wordt het
bouwbord voor de tweede fase onthult. Tegelijkertijd is dit de start van dit
gedeelte van het woongebied De Afhang.
De Afhang is een nieuw woongebied met zo’n 525 woningen tussen
Horst en Meterik. Het bouwplan wordt
gefaseerd uitgevoerd. Deel twee betreft
het gebied tussen de Afhangweg, de
Almeweg en de Meterikseweg. In totaal
worden er nu 140 woningen gebouwd.
De gezinswoningen zijn geschakeld in blokken van vijf woningen.
De levensloopbestendige woningen
worden twee aan twee gebouwd en
zijn geschakeld via de berging of slaapkamer op de begane grond. Bij alle
woningen in dit nieuwbouwproject zijn
extra energiebesparende maatregelen
aangebracht.
De nieuwe woningen sluiten aan
bij de historische bebouwing met een
voor Horst herkenbare architectuur. Er
is veel aandacht besteed aan details,
zoals siermetselwerk. Deze worden
wel in een nieuw jasje gegoten en met

Tom Roefs, algemeen directeur van
Munckhof, geeft aan wat de toegevoegde waarde van de voertuigen is:
“Onze bestickerde voertuigen rijden
voorafgaand en tijdens de Floriade in
de regio rond om aandacht te schenken
aan de Floriade. Zeker nu de vakanties
beginnen en veel toeristen Limburg
bezoeken is het goede pr voor zowel
de Floriade als Munckhof.” De eerste
voertuigen zijn inmiddels bestickerd en
rijden nu al in de regio rond.
Munckhof organiseert als vervoersen travelpartner tijdens de Floriade het
vervoer van de parkeerplaatsen naar
de entree en alle zakelijke reizen en
hotelovernachtingen voor congresbezoekers. Daarnaast kan Munckhof nog

meer bieden in aanloop naar en tijdens
de Floriade.
“Wij zijn als organisatie in staat
om het totale vervoer, arrangementen,
overnachtingen en vliegtickets naar
de Floriade te verzorgen. Ook zien
we grote toeloop van groepen die nu
bijvoorbeeld gebruik maken van ons
kabelbaanarrangement of die al reserveringen plaatsen voor het bezoeken
van de Floriade gecombineerd met
andere evenementen in de regio. We
merken dagelijks dat de spin-off van
de Floriade erg groot kan zijn voor
de regio. Met het bestickeren van de
voertuigen hopen we hier een extra
bijdrage aan te kunnen leveren”, aldus
Tom Roefs.

behulp van nieuwe technieken toegepast. Ook is er in de omgeving veel
aandacht voor groen. Het merendeel
van de kavels heeft vrij uitzicht op de
beekzone van de Kabroeksebeek. De
speelplekken en het groene karakter
maken de Afhang een kindvriendelijke
en landelijke buurt.
Er is een aantal stimuleringsmaatregelen genomen om de verkoop van
de woningmarkt te stimuleren. Zo
zijn er startersleningen aan te vragen
en worden zogenaamde woonkettingen in het leven geroepen. Ook zet
de gemeente Horst aan de Maas een
garantieregeling in.
De eerste woningen worden in
december van dit jaar opgeleverd.
De laatste woningen zijn waarschijnlijk in april 2012 klaar. Voor meer
informatie over de woningen, kijk op
www.thuisinlimburg.nl

Nieuw Italiaans restaurant
In juli opent restaurant Valentino haar deuren in Horst. De eigenaar is de familie Giorgi. Zij beginnen, zoals
hun naam al doet vermoeden, een restaurant met Italiaanse specialiteiten.
De familie Giorgi had in
Duitsland al diverse Italiaanse
restaurants, maar is zich sinds de
opening van hun Italiaanse specialiteitenrestaurant Botticelli in Venray
gaan richten op zaken in Nederland.
Het nieuwe restaurant in Horst
wordt een uitbreiding van hun zaak
in Venray.

Restaurant Valentino zal zich
specialiseren op vis-, vlees- en
pastagerechten. Ook ontbreken de
originele Italiaanse pizza’s niet op
het menu. De familie zegt zich zeer
te verheugen om de deuren van
Valentino midden of eind juli te
mogen openen. “We zijn al heel blij
met de overweldigende belangstel-

ling en alle positieve reacties die
wij uit Horst en omgeving hebben
mogen ontvangen.”
Restaurant Valentino is gelegen
aan de Schoolstraat in Horst, op de
plek waar vroeger eetcafé Soestdijk
gevestigd was. De precieze datum
van de opening wordt nog bekendgemaakt.

WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

Ropiteau Vin de Pays d’Oc wit
Ropiteau Vin de France rood

S L I J T E R I J

Voor wit, de in Brussel met goud bekroonde Chardonnay.
Rijk en zacht van smaak; tevens levendig, elegant en verfrissend.

DRANKENHANDEL

Voor rood de Pinot Noir, niet te zwaar maar wel met
de nodige klasse en finesse.

WEIJS

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

es € 5,99
Prijs per ﬂsprijs
Doo
€ 27,99
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Lekker wonen in Horst aan de Maas
Het wekelijkse opinieblad Elsevier heeft Horst aan de Maas uitgeroepen
tot beste woongemeente van Limburg. Op diverse sociale mediasites feliciteren prominente en minder prominente inwoners van de gemeente elkaar
hartelijk. Maar is het nu werkelijk zo fijn wonen in Horst aan de Maas?
HALLO vroeg het aan enkele bewoners uit drie verschillende kernen.

de kerk. Het wonen in dit dorp bevalt
hem uitstekend. Het is een rustig en
vooral groen dorp. Er zijn voldoende
winkels en Joost geniet ontzettend
van zijn vrije tijd, waarin hij vooral
bezig is met metaal bewerken in zijn
loods gelegen aan een straat met de
veelzeggende naam ‘Over de Beek’.

Tienray: rustig en
vooral groen
Waar hij minder over te spreken is,
is het drukke vrachtverkeer dat af en
toe door ‘zijn straat’ rijdt. Een erfenis
uit de tijd dat Tienray nog bij MeerloWanssum hoorde. Voor de rest klaagt
Joost niet en merkt hij maar weinig
verschil tussen de sfeer in het dorp
voor en na de herindeling.
De familie Melk woont in een
monumentaal pand, dat met de tuin
aan de Maas grenst. Het echtpaar is
hier in 1991 vanuit het westen van
het land komen wonen. Ze woonden
onder meer in het Noord-Hollandse
kunstenaarsdorp Bergen en het
landelijk gelegen Groet.

Moeite met de
terughoudendheid
van de Limburgers

Joost van Vegchel uit Tienray
Ger en Marjo Reinders wonen alweer wat jaartjes in de
Nusseleinstraat in America. Marjo runt
er een hondentrimsalon waar men
van heinde en ver naar toe komt,
terwijl Ger graag sleutelt aan zijn
oldtimers. Ze hebben het prima naar
hun zin in America.

Rust en ruimte
spreekt hen aan
Vooral de rust en de ruimte
spreekt hen bijzonder aan. Op mooie
zomeravonden genieten ze van hun

Familie Melk uit Broekhuizen

schitterend aangelegde tuin. Waar
ze ook erg blij mee zijn is het aantal
voorzieningen dat het dorp nog telt.
Een supermarkt, een warme bakker
en een winkeltje met 1001 artikelen
zijn daarvan enkele voorbeelden.
Een misser vinden ze het verdwijnen
van de Rabobank uit het dorp. Vooral
voor ouderen is dat een probleem.
Ger en Marjo hebben veel sociale
contacten in het dorp en genieten
zichtbaar van het wonen in America.
Joost van Vegchel staat het gras bij
de omheining te trimmen. Hij woont
sinds 1998 in Tienray, recht tegenover

Ze zijn inmiddels prima
ingeburgerd in Broekhuizen, hoewel
meneer Melk wat moeite heeft
met de terughoudendheid van de
Limburgers. De heer en mevrouw
Melk genieten enorm van hun tuin
aan de Maas. Het wemelt er van
de knusse hoekjes en de sfeer doet
mediterraans aan. Het interieur van
hun huis ademt een artistieke en
warme sfeer uit. In het verleden was
het pand een theater waar menig
groot artiest zijn try-outs hield. En wie
goed luistert kan het applaus voor
Herman van Veen of Paul van Vliet
nog horen.

Ger en Marjo Reinders uit America

Cursus Weerbaarheid
Doolgaard-leerlingen
Weerbaarheid Noord-Limburg start 15 september in Horst met de
cursus Weerbaarheid voor de groepen 5/6 en 7/8 van basisschool
De Doolgaard. Deze training wordt gegeven volgens de ‘rots en water’methode van Freerk Ykema.
Wanneer mensen de term
’weerbaarheid’ horen, denken
velen ‘mijn zoon/dochter is
weerbaar genoeg’. Maar kinderen die anderen overheersen of
pesten zijn niet op een goede wijze
weerbaar en weten vaak geen
goede houding aan te nemen.
Ook voor hen is deze training dus
uitermate geschikt.

Sterker, positief
zelfbeeld en meer
zelfvertrouwen
De cursus is geschikt voor
iedereen omdat het helpt om
sterker te staan, een positief
zelfbeeld te ontwikkelen en
daardoor meer zelfvertrouwen te
krijgen. In het huidige tijdperk van

computers kan het voor kinderen
bijvoorbeeld moeilijk zijn om goede
sociale vaardigheden te ontwikkelen. De kinderen krijgen tijdens
de cursus praktische handvaten en
lichamelijke oefeningen aangereikt,
zodat het voor hen gelijk herkenbaar en voelbaar is.
De cursus bestaat uit tien lessen
van een uur en wordt na schooltijd gegeven. De trainingen zullen
bij minimaal zes aanmeldingen
plaatsvinden op donderdagen vanaf
15 september op basisschool De
Doolgaard in Horst. Voor de groepen
5 en 6 is de cursus van 15.30 tot
16.30 uur en voor de groepen 7 en
8 is deze van 16.45 tot 17.45 uur.
Voor meer informatie bel Jos
Slots, trainer, op 06 49 95 93 71 of
mail naar j-slots@home.nl of kijk op
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl

Bij bestelling van
een BBQ voor 10 pers.
1 persoon gratis
Vanaf elke 10 pers. erbij nóg
meer voordeel, kijk nu online!

10 = 1 PERSOON GRATIS

Exclusieve High Tea
aan het water

Biologische varkenssaucijzen 300 gram

25% korting op alle
wand- en Vloertegels

De high tea wordt geserveerd
met: o.a. mini-sandwiches,
onbeperkt thee en veel meer...

Is geldig van zondag 10 juli t/m
zaterdag 16 juli.
Met ”Beter leven” keurmerk

Deze week op ons complete
assortiment wand- en vloertegels
25% korting

VAN € 70,00 VOOR € 52,50

VAN € 2,69 VOOR € 1,99

25% KORTING

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl
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donderdag vrijdag zaterdag

DE WEGGEEFWEKEN

★ Bij aankoop van een skivlaai
of 4 abrikozenflappen
4 kaiserbroodjes GRATIS
maandag dinsdag woensdag

DE WEGGEEFWEKEN
Bij aankoop van een
HOORCENTRUM ★
HORST
a u d i c i e nstraciatellavlaai

of 4 koffiebroodjes
4 wittebollen GRATIS

Kinderen Doolgaardschool verzinnen naam voor
appartementencomplex

Den Doolhorst is de naam
Robbert Jakobs, leerling van basisschool De Doolgaard onthulde op dinsdag 5 juli de naam van het nieuwe
appartementencomplex aan de Doolgaardstraat in Horst: Den Doolhorst. De onthulling vond plaats in het bijzijn van
de bewoners, een groep leerlingen uit de klas van Robbert, de vestigingscommissie Horst en Ger Verstegen, interim
vestigingsmanager bij Wonen Limburg in Horst. Na de onthulling werd een toast uitgebracht op de nieuwe naam en
werden Robbert en zijn klasgenootjes getrakteerd op ijs. Als dank voor zijn creatieve inzending ontving Robbert een
cadeaubon.

Openingstijden:
maandag gesloten

U hoort er toch ook bij!

Font logo: Insignia Roman

Loop gerust binnen voor een gehoortest.
Pantone 382

dinsdag t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur
zaterdag:
09.00 - 17.00 uur

Folie: Avery 985 Springtime Green

Veemarkt 1b, 5961 ER Horst Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl Website: www.hoorcentrumhorst.nl
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Dit is het derde appartementencomplex dat Wonen Limburg in de
Doolgaardstraat heeft gerealiseerd.
Eerst kwam ‘de Spitse’, acht huur- en
drie koopappartementen. Daarna
realiseerde het bedrijf ‘Torenzicht’,
twintig huurappartementen en één

commerciële ruimte. En dan nu
het derde appartementencomplex.
Tijdens de sleuteloverhandiging is
met de bewoners afgesproken om het
nieuwe complex, evenals de andere
twee complexen, een naam te geven.
De bewoners daagden hun buren,

leerlingen van de Doolgaardschool, uit
een toepasselijke naam te verzinnen.
Een groepje leerlingen ging actief aan
de slag en bezorgden de bewoners
de lastige taak een keuze te maken
uit alle inzendingen. Het werd ‘Den
Doolhorst’.

Beste mensen uit Horst en omgeving,
Met ingang van 1 juli 2011 zal tandarts
Gonnie Eijkemans het tandheelkundig
team van tandarts Verstappen komen
versterken.
Zij zal na een inwerkperiode de praktijk per
1 december 2011 gaan overnemen.
Het team van tandarts Verstappen zal u op
dezelfde enthousiaste manier blijven behandelen.
Tot ziens in onze praktijk.
Tandarts G. Eijkemans
Tandarts F. Verstappen

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten,
graszoden en mediterrane planten
groot assortiment nieuwe perkplanten eigen kweek

alle soorten groenteplanten - winterprei
planten
al voor € 0,08 per stuk. (knolvoetresisten
te rassen)

aardbeienplanten

Gratis tuinontwerp

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl

Geslaagden gemeente
Horst aan de Maas
Aan het Raayland College te Venray
zijn na het eerste en tweede tijdvak
geslaagd:
VMBO BL Sector: Economie
Reza Battah Broekhuizenvorst, Buck
Cremers Meerlo, John Verstraelen
Meerlo
VMBO BL Sector: Techniek
Maurice Megens Meerlo
VMBO Praktijkonderwijs
Mirthe Jacobs Horst, Aicko Maas Horst,
Ibbe Maas Horst, Brenda Philipsen
Horst, Sander Smedts Horst
Aan het Dendron College te Horst
zijn geslaagd na het tweede tijdvak:
VMBO theoretische leerweg
Loes Minten Sevenum, Judith de Graaff
Horst
VMBO kaderberoepsgerichte
leerweg:
Afdeling Bouwtechniek
Dominiek Ummenthun America
Afdeling Elektrotechniek
Emiel Peeters Meterik, Bart Vissers
Meerlo, Sven Witt Hegelsom
Afdeling Metaaltechniek
Joep Verheijen Broekhuizenvorst
Afdeling Zorg en Welzijn
Paul van den Brandt Grubbenvorst
HAVO
Lenny Alards Melderslo, Renzo den
Bekker Horst, Lennard Buskes Broekhuizen, Ruud Heinemans Lottum, Jack
van den Munckhof America, Floor

Thijssen Swolgen, Freek Ummenthun
Sevenum, Anne Ummenthun America,
Michel Vissers Horst
Atheneum
Paul Bosman Tienray, Nina Brouwers
Lottum, Lino van Enckevort Evertsoord,
Sandra van Gasteren Sevenum, Daphne
Hermans Horst, Kris Hoeijmakers
America, Christina Jakobs Horst, Mieke
Janssen Sevenum, Jules van den
Munckhof Horst, Marjolein van den
Munckhof Lottum, Marjolein Selen
Kronenberg, Desmond Spreeuwenberg
Hegelsom, Rowan Straten Horst, Ruud
Tacken America, Sara Vaessen Sevenum,
Jill Vervoort America, Fennie Wagemans
Horst, Jeroen Wielens Horst
Gymnasium
Malou van Rooij Horst, Hilde
Spreeuwenberg Melderslo, Tessy
Vermeeren Sevenum
Aan het Citaverde College te Horst is
geslaagd na het tweede tijdvak:
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
Danny Rasing America
Aan de Instelling Voortgezet
Onderwijs te Deurne zijn geslaagd:
Deelschool De Sprong
Mike van de Mortel Griendtsveen, Linde
Steevens Griendtsveen
Aan het Blariacumcollege te Venlo
zijn geslaagd na het eerste en
tweede tijdvak:
VMBO Theoretische leerweg

Rick Baltussen Grubbenvorst,
Tom Faassen Grubbenvorst, Astrid
Hoogmoed Grubbenvorst, Mike
van Knippenberg Grubbenvorst,
Scott Mulders Grubbenvorst, Sven
Nottelman Horst, Ruben Paardekooper
Broekhuizenvorst, Judith Peeters
Grubbenvorst, Marc Snijders Grubbenvorst, Jelle Vollenberg Horst, Maartje
Willemsen Grubbenvorst
VMBO Kaderberoepsgerichte
leerweg
Afdeling Verzorging
Femke Backus Grubbenvorst
Afdeling Handel en verkoop
Bas van den Bercken Grubbenvorst
Afdeling SDV
Roy Donders Melderslo, Jop
Meulendijks Grubbenvorst, Maikel
Wolters Grubbenvorst
Afdeling ICT-route
Frank Geurts Hegelsom, Wesley
Merkies Grubbenvorst
Afdeling Uiterlijke verzorging
Jenny Linders Melderslo, Jamie Spa
Sevenum
HAVO
Valerie Nijssen Grubbenvorst
VWO
Daniëlle Bakker Grubbenvorst,
Joni Hendrix Grubbenvorst, Kristy
Jans Grubbenvorst, Joyce Engels
Grubbenvorst, Michiel Bergmans
Grubbenvorst

en zo 11
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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.

Ton van Oeffelt
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Deze week was Ton van Oeffelt uit Meerlo jarig. Hij werd afgelopen
dinsdag 65 jaar oud en mag nu gaan genieten van zijn pensioen. Maar 65
jaar of niet, Ton is en blijft actief en heeft tal van hobby’s. Deze week wordt
hij Geplukt.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Bereiden:
• watermeloen in stukken snijden
en pitjes eruit halen;
• doe de meloen met de munt,
limoensap en -rasp in de blender
en maak er sap van;
• voeg een hoeveelheid olijfolie toe,
die gelijk is aan een derde deel
van het meloensap;
• breng het pittig op smaak met
zeezout en tabasco;
• zet het minimaal 30 minuten in de
vriezer;
• ºdrink de zomerse Gazpacho van
watermeloen ijs en ijskoud.

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

Verder organiseert Ton samen
met anderen het Libertybasecamp dat
dit jaar op 3 en 4 september in het
oorlogsmuseum gehouden wordt. Er
wordt een heus kampement van het
geallieerde leger nagebootst zoals
dat in WOII door Europa trok. “Ik ben
verantwoordelijk voor de marktkramen
tijdens dit event”, aldus de marktmeester.
Wie denkt dat Van Oeffelt zich
alleen maar bezighoudt met het
De kans is groot dat er mensen zijn
die Ton van Oeffelt al eens ontmoet
hebben. Hij geeft groepsrondleidingen
in Liberty Park, het oorlogsmuseum in
Overloon. Zijn echtgenote Hennie (62)
is eveneens verbonden aan het Liberty
Park waar zij als vrijwilligster werkzaam
is bij de receptie en in de winkel. Van
Oeffelt begeleidt één dag per week
kinderen van 13 tot 16 jaar bij het leren
omgaan met machines en inpakken.
Deze kinderen zitten op het Raayland
College in Venray en volgen een VAP
(Venray’s Arbeidspracticum). Een VAP

PUZZEL
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Ga naar www.vervoernaarvliegveld.nl
om direct uw ritprijs te berekenen
en uw rit te boeken.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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korting

Hallo Horst 50 x 48 mm

is een praktijkopleiding die bedoeld is
voor leerlingen die niet in staat zijn een
vmbo-opleiding met een diploma af te
sluiten.
Het echtpaar Van Oeffelt heeft twee
kinderen, zoon Anton van 38 en dochter Lonny die 36 jaar oud is. Daarnaast
zijn er ook nog drie kleindochters en
één kleinzoon. Ton en Hennie wonen
al veertig jaar in Meerlo waar zij aan
de Alexanderstraat een eigen stulpje
bouwden. “Maar sinds februari 2010
wonen we aan de Beatrixstraat. Ons
eerdere huis was vrijstaand en dat was

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.

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707

EN V

Zijn grote hobby is het oorlogsmuseum in Overloon. Hij houdt van organiseren en met mensen omgaan. Bij
Liberty Park is hij voorzitter van personeelsvereniging ’t Knunneke. Ook was
Ton betrokken bij de organisatie van
het Militracks-evenement in Overloon,
wat plaatsvond in het weekend 14 en
15 mei op het terrein van het oorlogsmuseum. Militracks is een show van
uitsluitend originele en gerestaureerde
Duitse militaire voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog. “Bezoekers mogen dan tegen betaling van een kleine
vergoeding op de meeste voertuigen
meerijden”, aldus Van Oeffelt. In 2012
wordt Militracks gehouden op 19 en
20 mei.

oorlogsmuseum heeft het mis. Ton en
Hennie gaan regelmatig wandelen met
gehandicapten. “Daarnaast fietsen we
ook graag en we sporten elke week in
sportzaal ‘t Brugeind.”
Dat Meerlo bij Horst aan de Maas
is gekomen deert hem niet. “Alleen
de feitelijke afstand naar het gemeentehuis is wat groter geworden. Van
Oeffelt vindt het wel jammer dat er
geen zorgcentrum in het voormalige
gemeentehuis van Meerlo komt, want
dat is volgens hem wel wenselijk.
“Over twee jaar vertrekt ook de voetbalclub nog naar Wanssum en hebben
we geen gezellige kantine meer. Zo
blijft er wel weinig over in ons dorp.”
De vakantietijd is voor Ton en
Hennie genieten. Regelmatig trekt het
stel er met de caravan op uit voor een
korte vakantie, het liefst naar Italië,
Oostenrijk en Duitsland. Bij wat langere
reizen komen de landen Amerika,
Turkije, Ierland en Marokko in beeld.
Het favoriete vakantieland van Ton is
Frankrijk.

Leukste plekje
van Meerlo is de
Molenbeek
Het leukste plekje van Meerlo is
volgens hem de omgeving van de
Molenbeek. In Horst aan de Maas is dat
Broekhuizen. Maar hij voegt er direct
aan toe dat vrijwel alle dorpen aan de
Maas iets moois hebben. Zijn meest gedenkwaardige moment is de geboorte
van zijn kinderen en kleinkinderen.
“Het zijn onze oogappels”, sluit Ton het
interview af.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Melderse Examenfuif

Melderse en dôrp dat is frapant,
De sleume koome oêt gans ’t land.
Vur beer á tien cènte,
Da koome de studente,
die stuudjes hebbe pas echt verstand.

PRODU
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Toscaans Plukbrood
Bereid met huisgemaakte pesto

Pane Per Tutti i Giorni
Knapperige baguette, met desem

CT

MAAND

Sudoku

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

VLUG

Een rondleiding
naar het verleden

Ik mis een zorgcentrum in Meerlo

Zomerse
Gazpacho van
watermeloen
Benodigdheden:
1 grote watermeloen
olijfolie
zeezout
tabasco
20 muntblaadjes
2 limoenen (rasp en sap)

gewoonweg te groot voor Hennie en
mij. Nu hebben we een woning waarbij
alles gelijkvloers is met boven twee
gastslaapkamers”, zegt de Meerlonaar.

3,60
5
8
1,
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Talli Fokke zet peuters in gang
Bewegen is gezond. En je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Talli Fokke weet hier alles van. Zij geeft
peuterbewegingslessen. “Vroeger noemden we het gymnastiek, maar tegenwoordig is het meer dan dat”, vertelt
Talli Fokke. Enkele dagen per week verzorgt zij peuterbewegingslessen in ’t Gasthoes in Horst. “We brengen jonge
kinderen spelenderwijs motorische vaardigheden bij en gebruiken daarvoor een keur aan methoden en materialen.
De ouders, meestal de moeders, worden hier direct bij betrokken.”

Het idee om de lessen te gaan geven is ontstaan nadat diverse gymnastiekverenigingen werden opgeheven.
Talli benaderde oud-collega’s, allen
gymnastiekleraressen, om te bespreken
hoe ze de ontstane leemte op konden

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.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

vullen. Uiteindelijk resulteerde dit in
de lessen, die Talli onder meer in Horst
organiseert. “Bewegen en het ontwikkelen van motorische vaardigheden
zijn erg belangrijk voor het kind. Het
geeft een kind meer zelfvertrouwen

en zelfbewustzijn door samen te
spelen. Daarom hebben we ook een
speciaal programma ontwikkeld voor
de peuterspeelzalen en kindcentra. De
peuterleidsters krijgen hiervoor een
specifieke cursus. Het is mooi om te

Wij zijn loeiend welkom!
enthousiast over onze

zomeruitverkoop!
U ook? Kom en beleef ‘t!

Heeft u overdag
weinig tijd?

,
Wij zijn s maandags
geopend
tot 21.00 uur!

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18

zien dat veel kinderen na deze lessen
een sport uitkiezen, die ze graag willen
beoefenen”, vertelt Talli. In samenwerking met gymnastiekvereniging Hosema
organiseert Talli de ‘Peuterspeelweek’
om het belang van bewegen meer onder de aandacht te brengen. Aangezien
de gemeente voor dit evenement geen
geld meer beschikbaar stelt, wordt er
nu nagedacht over een nieuwe opzet.
Onder de noemer ‘Steentje en
Spetter’ ontwikkelde Talli een variant
op het alom bekende Rots en Waterprogramma. “Tijdens deze cursus leren
we de peuters voor zichzelf op te
komen. Soms moet je dan streng zijn en
de kinderen door beloning en straffen
grenzen bijbrengen. Vooral heel beschermend opvoedende ouders hebben
hier moeite mee. Het kind moet ruimte
krijgen om zelf de wereld te ontdekken. En dat het daarbij af en toe op een
knie valt of het hoofd stoot, dat hoort
er allemaal bij.” Fokke is al ruim 40 jaar
actief als gymnastieklerares. Daarnaast
ontwikkelt zij cursussen voor leraressen
en brengt ze onder auspicïen van de
KNGU boeken en dvd’s uit. Daarnaast
blijft ze zelf actief als lerares. “Ik denk
er nog niet over om te stoppen, maar
wil het accent wel meer gaan verleggen
naar het ontwikkelen van cursussen.
Het zelf les geven vind ik nog steeds
erg leuk. Ik zeg wel eens gekscherend
dat wij de basis leggen voor de toekomstige sporttalenten”, sluit Talli af.

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077-3986464

Als vanouds is onze
winkel in ROGGEL elke
zondag geopend van
13.00 uur tot 17.00 uur

Starters
in de regio
Schoonheidssalon
La Cina
Bedrijf

Schoonheidssalon
La Cina
Eigenaar Anneke Thijssen
Adres
Mgr. Aertsstraat 41
Plaats
Swolgen
Telefoon 06 54 99 57 42
E-mail
info@la-cina.nl
Website www.la-cina.nl
Sector
Uiterlijke verzorging
Start
juni 2011

Betere balans
tussen lichaam en
geest
Activiteiten
Schoonheidssalon La Cina is
een schoonheidssalon gelegen
in Swolgen. Men kan hier
terecht voor de totale schoonheidsverzorging. Hieronder
vallen verschillende gezichtsbehandelingen op maat,
verschillende ontharingsbehandelingen zoals benen en
armen, ontspannende massages zoals een rug- of hotstonemassage, hand- en voetverzorging en kleine behandelingen
zoals wimpers verven.
Daarnaast zijn de producten
waarmee gewerkt wordt
verkrijgbaar in de salon voor
thuisgebruik.
Doelgroep
La Cina richt zich op
vrouwen en mannen in de regio
Horst aan de Maas die willen
werken aan een betere
huidconditie. Lekker ontspannen bestaat uiteraard ook tot
de mogelijkheid.

100% natuurlijke
producten
Onderscheidend vermogen
La Cina werkt uitsluitend
met 100% natuurlijke producten. Hier is voor gekozen omdat
deze producten zich in vele
opzichten onderscheiden van
andere cosmeticaproducten.
Doordat het product 100%
natuurlijk is en er etherische
oliën in zijn verwerkt, dringt
het veel dieper in de huid dan
normale synthetische cosmetica. Normale cosmetica komt
niet verder dan de opperhuid,
maar de producten van La Cina
bereiken de onderhuid. Naast
dat het product 100% natuurlijk
is, zorgt het ook voor een
betere balans tussen lichaam
en geest. Door de problemen
bij de wortel aan te pakken zal
dit resulteren in een betere
conditie van de huid.
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LLTB organiseert
excursies naar
varkensbedrijven
De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) organiseert de komende
maanden een aantal excursies naar Limburgse varkenshouderijen. Met
excursies naar Limburgse varkenshouderijen wil de LLTB burgers in de
gelegenheid stellen de gang van zaken in de varkenssector van dichtbij mee
te maken.
Tijdens de excursies van de LLTB
krijgt men een rondleiding door de
varkenshouderijen. Hier komen thema’s
aan de orde als dierenwelzijn, gezondheid, geur, ammoniak, fijnstof, gebruik
van antibiotica, schaalgrootte en landschappelijke inpassing.

Goede vergelijking
tussen een bestaande
en een moderne
stalinrichting
Aan de bedrijfsbezoeken kan iedereen deelnemen die benieuwd is hoe
het eraan toegaat in de stallen. Hans
Alders, die momenteel in opdracht
van het kabinet de nationale dialoog

megastallen leidt is, merkt dat mensen
eigenlijk maar weinig weten over hoe
het er in een varkenshouderij aan toe
gaat.
De eerste excursie vindt plaats op
zaterdag 16 juli om 11.00 uur op het
bedrijf van Elly en Edwin Michiels in
Melderslo. De familie Michiels bouwt
momenteel een nieuwe stal om te kunnen voldoen aan de Europese eisen die
in 2013 gaan gelden. De stal, met een
bezoekersloge voor belangstellenden,
is bijna klaar. Op deze varkenshouderij kan straks een goede vergelijking
worden gemaakt tussen een bestaande
en een moderne stalinrichting.
Aanmelden voor een excursie kan
via een mail naar hmertens@lltb.nl
of door te bellen naar de LLTB Infolijn
0900 463 655 82.

Prijswinnaars retroscooteractie
Kwalitaria ‘t Hukske
Burgemeester Kees van Rooij verrichtte afgelopen zaterdag de trekking van de retroscooteractie
van Kwalitaria ’t Hukske. Meneer en mevrouw Heldens uit Leunen waren de gelukkige winnaars.
De afgelopen drie maanden heeft Kwalitaria ’t Hukske een retroscooteractie gehouden. De familie Heldens
was zeer verrast toen ze gebeld werden met de mededeling dat ze de scooter gewonnen hadden. Afgelopen
maandag kwamen ze hun prijs afhalen. Deze werd overhandigd door Karin en Monique van Kwalitaria ’t Hukske.

14
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Eerste prijs reken- en wiskundewedstrijden
De derde en vierde klassen van het vmbo Basisberoepsgerichte leerweg van het Dendron College in Horst
hebben de eerste prijs behaald bij reken- en wiskundewedstrijd W4Kangoeroe. De beste tien leerlingen van een
klas bepalen de plaats op de ranglijst.

slak 3 meter heeft geklommen rust hij
uit en zakt hij 1 meter terug. De put is
9 meter diep en de slak begint op de
bodem. Hoeveel meter heeft de slak
geklommen voordat hij boven aan de
put komt? In het geval van de slak kun
je met een eenvoudige som, snel tot
een goed resultaat komen: 3 – 1 + 3 – 1
+ 3 – 1 + 3 = 9 meter, in totaal heeft

de slak 4 x 3 = 12 meter geklommen.
Rekenen speelt hierbij natuurlijk een
grote rol. Gezien de komst van het
rekenexamen is de wedstrijd een uitdagende oefening ter voorbereiding.
Meer informatie over de reken- en
wiskundewedstrijden, de wedstrijdvragen én antwoorden zijn te vinden op
w4kangoeroe.nl/kangoeroe/

Citaverde lanceert
online ontmoetingsplek
Het Citaverde College, ook wel bekend als het vroegere AOC Limburg,
heeft een platform opgericht voor oud-leerlingen en -docenten. De
website moet ervoor zorgen dat jonge gediplomeerden professionals
ontmoeten die al langer in het vak zitten en andersom. Daarnaast staat
het platform in verbinding met sociale media om het netwerk nog verder
uit te breiden.

In totaal deden bijna 800 enthousiaste leerlingen van het Dendron
College mee. Zij kregen te maken met
een andere manier van denken, waarbij ze hun grenzen moesten verleggen
door inventiviteit, inzicht, puzzelen en
logisch redeneren.

De wedstrijden werden dit jaar voor
de achtste keer op het Dendron College
gehouden. Landelijk waren er dit jaar
79.200 deelnemers. Over de hele wereld zijn er 5,5 miljoen deelnemers.
Danny van Rengs, Vincent Aarts en
Tom van Westerveld zijn respectieve-

lijk 4e, 5e en 6e van Nederland bij de
leerlingen van het VMBO. Bas Geertjens
behaalde in de categorie havo 2 een
uitstekende 8e plaats. De afdeling
vmbo TK 4e klas is op een eervolle 4e
plaats geëindigd.
Een slak kruipt uit een put. Als de

Het Citaverde roept alle oudleerlingen en –docenten op om zich
kosteloos te registreren op de website. Geregistreerde gebruikers kunnen
foto’s uploaden en delen, herinneringen lezen, schrijven en delen en andere gebruikers opzoeken. Via de site
wordt ook het nieuws over Citaverde
en interessante bijeenkomsten en activiteiten gedeeld. Vanuit een fusie is
AOC Limburg en daarna het Citaverde
College ontstaan. Bij oud-leerlingen

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Zondag 10 juli

Rommelmarkt
Carbootsale Horst
A73 afrit 10 Kasteellaan

en –docenten staat het Citaverde
College ook wel bekend als het AOC
Limburg in Heerlen, Horst, Nederweert
of Roermond, de Biologische School
in Venlo, Heerlen, Horst of Roermond,
de Middelbare Landbouwschool in
Horst of Roermond, de Middelbare
Tuinbouwschool Venlo of het Sint
Willibrordus Mavo in Nederweert.
Meer informatie over de website
is te vinden op www.citaverde.nl/
oudleerlingen

5r
2a
ja

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).

van 8.30/16.00 uur

www.carbootsalehorst.nl

✃DE GOUDKOPERS UDEN ZOEKT SLOOPGOUD.✃
Fijn goud nu tot € 34.000,- per kilogram. (koerswijziging voorbehouden)
Te koop gevraagd: oud goud - tandheelkundig goud - munten
ringen - colliers - barengoud en -zilver
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli

Venray, Restaurant De Rooijerie, Grote Markt nr 1
Venray, Restaurant De Rooijerie, Grote Markt nr 1
Horst, Restaurant Terlago, Kerkstraat nr 9
Horst, Restaurant Terlago, Kerkstraat nr 9

Hoogste dagkoers van Nederland Contante betaling!

Pastoor Spieringsstraat 41 – Uden – tel. 06-51095820 - www.goudkopers.nl

✃

Vrij.
Zat.
Zon.
Ma.

Knip uit

Onze adviseur bezoekt de volgende locaties van 13.00 tot 17.00 uur:
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15 VRAGEN aan Janneke Saris 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

Janneke Saris
17 jaar
Hegelsom
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ehm. Ik wil graag naar de Pabo in
Helmond. Ik hoop dus een superlieve
en leuke juffrouw te worden. Ook zing
ik graag en speel ik bugel. Hier zou
ik dus ook graag nog iets mee willen
doen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is wiskunde.

Airco?

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del

Geloof het of niet, haha! Maar dat
komt gewoon doordat ik het gemakkelijk vind, dan is het al snel leuk.
Geschiedenis vind ik vreselijk saai,
het boeit me niet zo veel op wat voor
paarden de riddertjes vroeger reden.
Maatschappijwetenschappen is ook niet
mijn favoriet, maar dat vind ik gewoon
moeilijk. Sommige dingen van het
vak zijn best interessant, maar andere
dingen boeien me niets.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een superleuke vriendinnengroep. Daarnaast heb ik ook nog een

Wij zijn

paar hele lieve vriendinnetjes waar
ik alles bij kwijt kan. Maar mijn lieve
vriend Jasper blijft toch mijn nummer 1.
Tegen hem kan ik alles zeggen en we
hebben dezelfde humor.
In het weekend ben jij te vinden in?
Mijn weekend begint in zaal Debije
in Hegelsom. Daar heb ik op vrijdagavond repetitie van de fanfare en als
het gezellig is drinken we er nog een
drankje met een lekkere bitterbal.
Daarna ga ik vaak Horst nog in. Dan
ben ik te vinden in Café De Lange of in
Blok 10. Op zaterdag werk ik overdag
bij IJssalon Passi en wat ik ’s avonds

op zoek
naar

jou!

úw m

het beste onderhoud voor airco en cv
Ook bij jou in de buurt hebben we volop mogelijkheden voor:

vakantiewerk

Barbecues
Buffetten
Slagerij

Ben je verzorgende (IG) in opleiding?
Er zijn diverse mogelijkheden, zowel
voor leerlingen van niveau 2, 3 en 4
als HBO-V leerlingen.

Ook hebben we volop
vacatures voor:

Solliciteren?
Zoek je deze zomer een leuke, goed
betaalde vakantiebaan?

(vast dienstverband)

Kijk dan op www.proteion.nl voor
het sollicitatieformulier.

verzorgenden
Kijk op www.proteion.nl
voor meer informatie.

www.verkoeijen.nl
Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.proteion.nl

doe is iedere week verschillend. Ligt er
maar net aan wat er te doen is.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een grote kom chips en toastjes met
homemade eiersalade, zonder uien
erin, haha. Die is zo lekker. En natuurlijk
een heerlijk drankje. Een wijntje is al
snel goed, maar als je me echt blij wil
maken dan liever Passoã of Safari.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik denk dat ik een deel aan de kant zet
voor mijn rijbewijs, aangezien ik daar
nu nog niks voor gespaard heb, oeps.
Maar eerst neem ik het mee naar een
leuke stad om kleren en schoenen in
te slaan.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik volgend jaar zak voor mijn vwoexamen. Dat hoop ik toch echt niet!
Ik ga op vakantie en neem mee?
Ten eerste neem ik een heel grote
koffer met veel kleren en al mijn
andere benodigdheden mee. Daarnaast
neem ik natuurlijk Jasper mee en geld
om veel souvenirs voor mijn vriendinnetjes en familie te kopen.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Een heerlijke dunne pannenkoek
gevuld met appel en banaan. Hmmm
lekker!
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Mijn trainingsbroek overtreft alles,
alleen buitenshuis voel ik me toch het
lekkerst in een jurkje, in de zomer dan.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Goede vraag! Ik heb eigenlijk zoveel te
doen, dat ik niet eens meer weet waar
de meeste tijd in zit. Ik denk wel dat
school op nummer 1 staat. Naast de
vijf dagen op school, moet je er thuis
ook nog van alles aan doen. Ook werk
ik veel bij Passi, heb ik één keer in de
twee weken zangles, ga ik naar de
jeugd- en grote fanfare, korfbal ik bij
de senioren 1 en zit ik in verschillende
commissies. Je moet maar wat te doen
hebben hè, haha.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dan zorg ik voor een supermarkt.
Dat hadden we vroeger wel, dat was
echt superhandig. Een leuk café hebben
we nu wel sinds kort, gelukkig. Maar
een frietkraam zou trouwens ook niet
verkeerd zijn.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Gooische Vrouwen! Superleuke film.
Een mooie huilfilm kan ook mooi zijn,
bijvoorbeeld ‘Haar naam was Sarah’.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Na een rondritje door Hegelsom ga ik
denk ik toch voor de stad. Samen met
Jasper of een vriendin lekker lunchen
en shoppen.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Bulgarije. Ik ga dit jaar voor het eerst
vliegen, naar Bulgarije dus. Mijn
vader en moeder zijn dit jaar 25 jaar
getrouwd, dus gaan we samen met
paps, mams, mijn zus Evelien en Jasper
naar Bulgarije op vakantie. Lekker zon,
zee en strand.

Column

Keuzes
Ik heb nogal wat moeite
met het maken van keuzes. Als
ik eenmaal de knoop heb
doorgehakt kan ik het niet
laten om toch nog even optie B
te proberen, want stel je voor:
misschien was dat toch wel een
betere keuze geweest.
Natuurlijk hartstikke
overbodig, ik kom toch altijd
weer bij mijn eerste keuze uit.
Omdat de vakantie is
aangebroken twijfelde ik vorige
week sterk over waar ik mijn
studentenfiets gedurende de
vakantie achter zou laten. Tussen
alle mensen en vastgeketend aan
een rekje op straat of toch
eenzaam, maar veilig, op mijn
balkonnetje. Veilig op het balkon
zou je eigenlijk zeggen, maar
toen ik nog eens mijn nietnormaal steile trap bekeek, die
bijna een hoek van 90 graden
maakt, besloot ik toch een mooi
plekje op straat voor m’n fiets te
vinden. Zo, mijn fiets stond. Maar
natuurlijk begon mijn bekende
twijfelgevoel weer op te
borrelen. Ik moest en zou mijn
fiets toch nog even naar boven
proberen te tillen. Nou vooruit
dan, ik geef nog een keer toe aan
mijn twijfelprobleem. Geloof het
of niet, ik begon aan het
onmogelijke, met de fiets de trap
op. Nu moet ik eerlijk toegeven
dat uiteindelijk alleen het
voorwiel van mijn fiets een trede
van de trap heeft geraakt. Met
een loodzware deur als voordeur
was het alleen al onmogelijk
mijn fiets in het halletje te
krijgen. Ik kreeg de helft van m’n
fiets binnen, meer niet. De
andere helft van m’n fiets niet
meer, maar ook ikzelf kon er niet
meer in. Gelukkig heb ik altijd
goede gymlessen gehad en klom
ik over m’n fiets de trap op. Nu
de fiets zelf nog. Met alle macht
probeerde ik ’m omhoog te
halen. Ik heb de fiets uiteindelijk
maar liefst vijf centimeter
kunnen verplaatsen. De deur
klemde de fiets vast, bovendien
was de fiets veel te zwaar en de
trap was te steil.
Uiteindelijk stond ik mijn fiets
dus weer op precies hetzelfde
plekje als een half uur geleden
vast te maken. Keuze 1 won
alweer, zoals altijd.
Mies

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Extra avondopenstellingen afdeling
burgerzaken in de zomermaanden
Ook dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode.
Vanaf 16 juni is de afdeling Burgerzaken op inloop open van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Dit betreft de data 16 juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli, 14 juli en 21 juli.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag op afspraak terecht kunt?
U kunt deze afspraak zelf via de website inboeken. Heeft u op het moment, dat u deze afspraak
wilt maken, geen computer ter beschikking Geen probleem.
Belt u het gemeentehuis (077 - 477 97 77) en onze medewerker zal graag voor u deze afspraak
reserveren.

Zomerreces: géén
vergaderingen van de raad!
Vanaf dinsdag 12 juli tot en met dinsdag 23
augustus 2011 is het gemeentehuis ’s avonds
gesloten. De gemeenteraad vergadert niet in
verband met het zomerreces (is dezelfde periode als vakantie basisscholen).
Vergaderkalender
• Dinsdag 30 augustus 2011: commissie ruimte
• Dinsdag 06 september 2011: commissie
samenleving
• Dinsdag 13 september 2011: raadsvergadering
• Dinsdag 20 september 2011:
reces i.v.m. kermis

Meer
informatie:
De agenda en
voorstellen van
deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
Het gemeentebestuur wenst u een fijne vakantie
toe! Vanaf dinsdag 30 augustus 2011 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.

Geldig van 11 juli t/m 21 augustus 2011
Maandag
Dinsdag

Vrijwilligers
maken het
verschil
Noteert u alvast in uw agenda:
op woensdag 14 september 2011 vindt de
vijfde fietstocht voor 55-plussers uit Horst
aan de Maas plaats. Binnenkort wordt
bekend gemaakt hoe en waar u zich aan
kunt melden.

Woensdag
Donderdag

Genieten in zwembad
de Berkel Horst
ZOMERROOSTER

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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
14:00-18:00 uur
11:00-15:00 uur

Deze tijden zijn onder voorbehoud.
Kranestraat 14 Horst Tel 077 – 477 97 25.

Afspraken rondom Kasteelse Bossen en zwemvijver
De zomermaanden staan weer voor de deur waardoor de Kasteelse Bossen, met name het strandbad, regelmatig bezocht zullen worden. Om mogelijke onveilige situaties en overlast te voorkomen zijn
er de afgelopen jaren in samenspraak met de terreinbeheerder, de politie en de gemeente speciale
maatregelen getroffen.
Kijk voor verdere informatie op www.horstaandemaas.nl

Inzameling afval
Vrijdag 8 juli
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 9 juli
• Inzameling oud papier Griendtsveen, Hegelsom,
Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 11 juli
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom, Horst
(Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum, Meerlo,
Melderslo, Swolgen, Tienray
Dinsdag 12 juli
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de Riet),
Meterik
Woensdag 13 juli
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum

Donderdag 14 juli
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 15 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 16 juli
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling oud papier America, Horst-Zuid,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met
de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg: www.
horstaandemaas.nl.

Keurslager Ferry Janssen heeft onlangs zijn winkel aan de Pastoor Vullinghsstraat 49 in Sevenum verbouwd.
Namens de gemeente Horst aan de Maas feliciteerde wethouder Selen de heer Janssen met het fraaie resultaat.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.00 – 20.00 uur (m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak op maat
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken via
de website of telefonisch. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
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Werken aan leefbaarheid,
werken aan In de Riet!
Als PvdA-PK willen we weten wat er leeft in de dorpen en wijken.
Daarom is afgelopen zaterdag een aantal PvdA-PK’ers de Horster wijk In
de Riet ingegaan. Een jaar geleden waren we ook al in de wijk. Toen met
het wijkcomité om te horen en te zien waarom de wijk opgeknapt moet
worden. Het opknappen van de wijk is hard nodig. Daarom hebben we
ons er ook voor ingezet om het geld wat daarvoor nodig is veilig te
stellen. Dat is gelukt!
Zaterdag waren we in de wijk.
We hebben gesproken met 25 buurtbewoners. Stuk voor stuk interessante gesprekken en nuttige informatie.
Wat hebben we zoal gehoord?
Vooral het ontbreken van informatie over de revitalisering. Wanneer
wordt de wijk nu opgeknapt? Het is
te lang stil. Mensen willen duidelijkheid. Parkeerproblemen, slecht
onderhouden groen, slechte ver-

lichting bij het speeltuintje, te weinig
speelvoorzieningen zijn de belangrijkste “fysieke” knelpunten. Veiligheid
is ook een groot zorgpunt in de wijk.
Drugsoverlast is regelmatig genoemd.
In de Riet is een prachtige wijk, een
wijk met een sterk ’wij’-gevoel. Maar
het is ook een wijk met problemen
die je helemaal niet verwacht in Horst.
Ernstige problemen waarvan je denkt
dat ze alleen in steden als Rotterdam

voorkomen. Een wijk waar naast het
’wij’-gevoel ook mensen worden
buitengesloten. Ook daar moeten we
als gemeente iets aan doen. Door de
wijk op te knappen, maar ook door
mensen die de boel verzieken in de
wijk aan te pakken. Soms kan buurtbemiddeling helpen.
Wij gaan aan de slag met deze
punten! Belangrijkste punt is nu dat de
wijk wordt opgeknapt. We zullen het
college vragen om de inwoners van In
de Riet duidelijkheid te geven over de
uitvoering van de plannen.
Volg ons op www.pvdapk.nl!
PvdA-PK fractie,
Roy Bouten,
Richard van der Weegen,
Ron Boreas

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen
van de gemeente Horst aan de
Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te
raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week
hebben betrekking op het
volgende.
America
Laagheideweg 20, America
Hoebertweg 4b, America
Grubbenvorst
Nieuw Gemengd Bedrijf
Witveldweg 48, Grubbenvorst
Hegelsom
Kogelstraat 45, Hegelsom
Schoutenweg 2, Hegelsom
Horst
St Josephstraat 22, Horst
Evenemententerrein Kasteelse
Bossen Horst
Schengweg 5a-7, Horst
Kronenberg
De Hees 108, Kronenberg
Meerlo
Margrietstraat 14, Meerlo
Melderslo
Rector Mulderstraat 21, Melderslo
Meterik
Schadijkerweg 24, Meterik
Crommentuijnstraat ongenummerd,
Meterik
Oude Peeldijk 23, Meterik
Sevenum
Wijzigingsplan ‘Sevenum-Steeg
43a’, Sevenum
De Sondert 4 Sevenum
Grubbenvorsterweg 46, Sevenum
Tienray
Spoorstraat 49, Tienray
Vooraankondiging ontwerp-projectbesluiten en ontwerpbesluiten
tot verlening van reguliere bouwvergunning fase 1 voor het Nieuw
Gemengd Bedrijf
Burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas hebben op grond
van artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) op 3 maart
2011 kennis gegeven van haar
voornemen om een projectbesluit ex
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) voor te bereiden voor:
• Het oprichten van een bioenergiecentrale, op het perceel
kadastraal bekend gemeente

Grubbenvorst, sectie L, nummer 361, gelegen aan de
Witveldweg in Grubbenvorst in
het Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg.
• Het oprichten van een korte
keten vleeskuikenhouderij, op
het perceel kadastraal bekend
gemeente Grubbenvorst, sectie
L, nummer 361, gelegen aan de
Witveldweg in Grubbenvorst in
het Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg.
• Het oprichten van een fokvarkensstal, een vleesvarkensstal,
drie mestsilo’s, een spuiwatersilo en een voerlokaal en het
uitbreiden van de bestaande
biggenstallen op de percelen
kadastraal bekend gemeente
Grubbenvorst, sectie K, nummers
103 en 560, behorende bij de
Laagheide 9 in Grubbenvorst in
het Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg.
Burgemeester en wethouders
hebben op 5 juli 2011 overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene
wet bestuursrecht juncto artikel
3.11 Wet ruimtelijke ordening een
drietal ontwerp-projectbesluiten
en een drietal ontwerpbesluiten
tot verlening van reguliere bouwvergunningen fase 1 genomen.
Ten behoeve van de genomen
ontwerpbesluiten zal op 14 juli 2011
de formele publicatie plaatsvinden
in de Hallo, op de gemeentelijke
website, in de Staatscourant en op
RO-online (www.ruimtelijkeplannen.nl). In die publicatie wordt dan
bekend gemaakt wanneer en waar
de ontwerpprojectbesluiten en de
ontwerpbesluiten tot verlening van
reguliere bouwvergunning fase 1
met betrekking tot deze plannen ter
inzage zullen liggen, wie daartegen
op welke wijze zienswijzen kan
indienen en binnen welke termijn
die zienswijzen ingediend moeten
worden. Burgemeester en wethouders hebben gemeend de publicatie
van deze ontwerpbesluiten vooruitlopend op de formele publicatie nu
alvast aan te kondigen.
Deze kennisgeving van de vooraankondiging wordt tevens op de
gemeentelijke website geplaatst
(www.horstaandemaas.nl).
Horst, 7 juli 2011.

Dofra is een innovatieve en dynamische machinefabriek, gevestigd
te Horst. Wij ontwikkelen en produceren componenten, machines en
productielijnen voor de champignonsector en de food-industrie. Onze
afnemers bevinden zich over de gehele wereld. Op dit moment hebben
wij een vacature voor een:

Enthousiaste verkoper m/v

van machines voor de champignonteelt en
voor de versverwerkende industrie

We bieden een uitdagende functie in een
dynamische onderneming met een jong
managementteam.
Je krijgt ruimte om zelf de lead te nemen
bij het bewerken van de markt, het
opbouwen van een netwerk en het leggen
van klantcontacten. In deze functie ben je
het visitekaartje van het bedrijf.
Het werk
Voor deze functie zoeken we een
authentiek, energiek en pragmatisch
persoon die gemotiveerd wordt door de
ruimte die hij krijgt om een bijdrage te
leveren aan de organisatie. Je bent een
persoon die zich thuis voelt in een flexibele
organisatie die actief is in een markt met
veel (technologische) ontwikkelingen.
Jouw klantenkring is nationaal en
internationaal waardoor je circa 60% van
je tijd binnenshuis en circa 40% van je tijd
buitenshuis zult zijn.

Dofra Foodtec
Nijverheidsstraat 11
Postbus 6068
5960 AB Horst
T 077 3999800
www.dofra.nl

Je taken omvatten o.a. :
Het uitwerken van offerte-aanvragen en
het bewaken van het offertetraject
Het verwerven van orders bij bestaande
en nieuwe klanten
Het begeleiden van de uitvoering van de
orders tot en met ingebruikname door de
afnemer
Het vertegenwoordigen van Dofra op
(internationale) beurzen
In jouw bagage heb je:
Goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden in het
Nederlands en Engels
Sterke communicatieve vaardigheden,
enthousiasme, doorzettingsvermogen en
gevoel voor humor
Affiniteit met de agrosector
Belangrijke competenties:
resultaatgericht, besluitvaardig,
zelfstandig, initiatiefrijk,
overtuigend, vast- en volhoudend
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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.

De skatebaan ligt er… nu doorpakken!
Het is zover. Afgelopen zaterdag is langs de Lambertuskerk in Horst de
skatebaan geopend. Dit dossier, in verschillende plaatselijke en regionale
media ’Skatebaansoap’ genoemd, sleept al jaren en was voor ons als
PvdA, en later PvdA-PK, al die jaren een doorn in het oog.
Alleen het laatste jaar al hebben
we een initiatiefvoorstel gedaan,
twee keer schriftelijke vragen gesteld,
meermaals mondelinge vragen op het
college afgevuurd en meerdere stukken op website en weblog geplaatst.
De voorstellen die we hebben gedaan
waren voor ons ondergeschikt aan het
doel: realisatie van de skatebaan!
We willen het college van CDAEssentie en onze eigen PvdA-PK
bedanken voor de realisatie van de
skatebaan. Om de felicitatie richting het college kracht bij te zetten
hebben we zaterdag wethouder
Wijnhoven een boeket rode rozen
aangeboden. Dit om onze waardering uit te spreken dat er een locatie
gevonden is en de jeugd van Horst de
plek krijgt waar ze recht op heeft. We
hebben elkaar pittig bediscussieerd

en zijn daarmee samen geslaagd in
ons doel, de skatebaan voor de Horster
jeugd. Voor ons houdt de discussie hier
echter niet op. Jongeren ontwikkelen
zich en hebben daartoe de ruimte
nodig. Van kleuter tot tiener moeten
we zorg dragen voor een kind- en
jongerenvriendelijke openbare ruimte.
Dossiers als de skatebaan, maar ook
discussies over reflecterende speeltoestellen en andere voorzieningen voor
jongeren tonen aan dat een plek voor
jong en oud zeker niet vanzelfsprekend
blijkt te zijn. Als PvdA-PK hebben wij
het college daarom bij de bos rozen
meteen nieuwe vragen gesteld en opgeroepen te komen tot een jeugdtoets
op te nemen in toekomstige bestemmings- en inrichtingsplannen.
Namens de PvdA-PK fractie,
Roy Bouten

Meer woningbouw
Het tekort aan woningbouw voor met name starters en huurders in de
gemeente Horst aan de Maas is Essentie een doorn in het oog. Daarom is
Essentie ook blij dat we als gemeente vorige week WVG hebben gevestigd
op enkele percelen in Sevenum. Dit betekent dat de gemeente het eerst
recht krijgt om gronden te kopen, als de huidige eigenaar de gronden wil
verkopen. Hiermee maakt de gemeente in feite een start om te komen tot
extra woningbouw.
Uiteraard verdwijnt het tekort
aan woningen voor starters en
huurders daarmee niet meteen.
Daarom zullen we ook de partijen
(zoals Wonen Horst) die het verschil
moeten kunnnen maken op de voet
volgen en prikkelen. Essentie blijft
in ieder geval inzetten op extra
woningen.
Ondanks de situatie op de
woningmarkt zien wij namelijk, dat
de vraag naar nieuwe woningen
groot blijft in de gemeente Horst
aan de Maas. En voor de toekomst

is het van groot belang dat we jonge
mensen die hier willen blijven wonen,
ook die kans bieden. We leven in een
fijne gemeente om te wonen, iets
dat onderzoek onder alle gemeenten
nog eens aantoonde. Horst aan de
Maas kwam daarbij als beste woongemeente van de provincie Limburg uit
de bus. En dat niet alleen in Sevenum,
maar breder. Horst aan de Maas heeft
immers 16 kernen!
Fractie Essentie, 5 juli 2011
Voor meer informatie:
www.kiesessentie.nl

07
07

opinie 19

Bespreking Poll week 25

Ik erger me aan reclameborden langs de openbare weg
Precies de helft van de stemmers is het eens met de stelling, de andere
helft ergert zich niet aan reclameborden langs de openbare weg. De gemeente
vindt dat er de afgelopen jaren een wildgroei aan reclameborden naast de A73
ontstaan is. Met het oog op de Floriade 2012 wil de gemeente de borden, die
volgens haar het landschap ontsieren, verwijderen.
Ook het bord van actiegroep Behoud de Parel moet weg. Dit bord toont
ideële reclame, dus zonder commercieel doeleinde. “Ontsierende reclame, ook

al is die ideëel in sommige ogen, moet weg, zeker als hiervoor geen toestemming is verleend”, zegt een stemmer in een reactie. Hij vindt dat de borden
voor de start van de Floriade verwijderd moeten worden. Reclameborden waar
wel voor betaald wordt zijn volgens hem geen probleem. Een andere stemmer
vindt het juist onzin dat de borden weg moeten. “Omdat borden het landschap
ontsieren? De gemeente moet nog meer bedrijventerreinen langs de weg
ontwikkelen. Laat me niet lachen, Floriade.”

De locatie van de skatebaan bij de Lambertuskerk
is levensgevaarlijk
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Wethouder Loes Wijnhoven, deken Alexander de Graaf Woutering en een
afvaardiging van jongerenambassadeurs legden op zaterdag 2 juli de laatste
hand aan het graffitikunstwerk van George Cranen. Hiermee werd de skatebaan
aan het Lambertusplein in Horst vorige week symbolisch geopend. Na jaren
van puzzelen en proberen heeft de gemeente een waardige opvolger voor de
skatebaan bij OJC Niks gevonden.
Toch is er kritiek op de gekozen locatie aan het Lambertusplein. De
plek bij de kerk lijkt vooral gevaarlijk voor de skaters zelf. De ligging aan de

drukke Hoofdstraat wordt hierbij aangehaald. Skaters zouden gemakkelijk de
Hoofdweg op schieten wat gevaar voor henzelf en het overige verkeer in de
straat oplevert. Als alternatief wijst men op mogelijke andere plekken, zoals
een perceel naast de A73.
Heeft de jeugd nu weer een heerlijke plek om te skaten en zich uit te leven
op de halfpipes of zijn ze afgescheept met een slechte locatie en een te klein
skatepark?

Uitslag vorige week (week 26) > De gemeente neemt een juist besluit om geld te steken in de promotie van Horst aan de Maas
tijdens de Floriade > eens 42% oneens 58%

1990 | 2011

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

ZOMER
OPRUIMING
Nu de zomercollectie
2e stuk voor € 1,- of
1 stuk 25% kassakorting
(Tenzij anders aangegeven)

Dit geldt op de dames-,
heren- en nachtafdeling
en artikelen kunnen
onderling gecombineerd
worden.

Dames- en
herenjassen
½ prijs
(tenzij anders aangegeven)

Cactus
Column

Skatebaan

In Horst wordt binnenkort
een zeer fraai jubileum gevierd.
Na ongeveer vijf jaar wordt
namelijk de langverwachte
skatebaan geopend. Wie de
geschiedenis van het Horster
skatebaangebeuren op de voet
heeft gevolgd is zo niet
volkomen daas dan wel uiterst
stomverbaasd geraakt. De oudwethouder Marcella Dings heeft
er een aantal jaren geleden alles
aan gedaan om de
skateliefhebbers een goede plek
te bezorgen. Uiteindelijk kwam
ze met het idee om de baan aan
te leggen bij het pad langs de
A73. Niemand had er daar last
van en de buurt zou een
zogenaamde sociale controle
kunnen houden. En toen begon
de ellende, een paar
buurtbewoners dachten dat het
met hun vrijheid gedaan was als
skatende jongelui over de
planken zouden rossen. Het
gezellig in de tuin zitten op
mooie zomeravonden zou er dan
niet meer bij zijn, aldus deze
protesterende lieden. Dat het
lawaai van de A73 vele malen
groter was kwam kennelijk niet
in de mensen op. Maar nu is er
dan toch een plek gevonden en
met medewerking van
kerkbestuur en omwonenden
kunnen de jongeren hun hobby
gaan uitvoeren. De jongeren van
vijf jaar geleden zullen echter
ongetwijfeld hun kinderen
gebruik laten maken van de
baan, zélf hebben de meesten
hun tijd al weer gehad, skaten
niet meer en zitten op een
elektrische fiets. Ter gelegenheid
van de opening zouden de
prominenten, of mensen die
voor die kwalificatie graag in
aanmerking komen, uitgenodigd
moeten worden. Samen op de
skateplanken, schouder aan
schouder en joelend van plezier,
Deken de Graaf Woutering zal
met wij-water aanwezig zijn
terwijl de overigen na afloop aan
het Gouverneurbier trekken.
Benieuwd of Marcella Dings voor
al haar moeite nog een bos
bloemen krijgt van Wethouder
Leon Litjens, de man die
doorgaans bij veel gelegenheden
bloemetjes uitdeelt als geen
ander!
Cactus

Ook koopjes op
de schoenenafdeling
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas
077 398 56 51 (ingang langs TNT)

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Uncle Ted’s Barn Shoot
bij SV Davy Crockett
De leden van schietvereniging Davy Crockett uit Meterik organiseerden afgelopen weekend voor de 25e keer de
Historische Achterlaadwedstrijd. Sinds de baan drie jaar geleden is overdekt heeft de wedstrijd een nieuwe naam:
Uncle Ted’s Barn Shoot. De wedstrijd is vernoemd naar Theo Vossen, oprichter en erelid van de vereniging, die bij
veel zwartkruitschutters bekend staat als Uncle Ted.

Zomerse klanken
in de Hegelsomse
open lucht
Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom organiseert op zaterdag
9 juli om19.00 uur een openluchtconcert op het terras van het vernieuwde gemeenschapshuis Debije.
Het openluchtconcert van muziekvereniging St. Hubertus is een mooie
afsluiting van het muzikale seizoen
en voor velen een goed begin van
een welverdiende zomervakantie.
Zowel de jeugdfanfare als de fanfare
brengen een afwisselend en luchtig
programma met voor elk wat wils.
Denk hierbij aan de vrolijke klanken
van de West Side Story en Feeling

Het eerste schot van de precisieseries klonk op vrijdagochtend om negen uur. Er werden elf banen gebruikt,
waardoor alle series voor de middag
verschoten konden worden. Daarna
werd de baan aangepast voor de
houtblokkenwedstrijden. Hierbij moet
in een zo kort mogelijke tijd een aantal
houtblokken worden omgeschoten. Na
een mooi verlopen dag werd vrijdagavond de barbecue ontstoken en
werden er een fors aantal spareribs,
worsten en steaks gegaard.
Veel scores en tijden werden op

zondag verbeterd. Zo wist één schutter
met vier eerste plaatsen, een tweede
en een vijfde plek met wel heel veel
eremetaal om zijn nek naar huis te
gaan. Zijn tijd in de revolverklasse was
erg snel. Hij schoot vijf doelen om in
nog geen acht seconden. Ook zijn tijd
in de coachgunklasse was erg snel.
Hij had maar twaalf seconden nodig,
terwijl er per keer maar twee patronen
geladen kunnen worden.
Bij de precisieseries was het Hans
Kooiman die met beide eerste plaatsen
aan de haal ging. Hij haalde 93 punten

Good, of rustige nummers, zoals May
It Be en het bekende My Heart Will Go
On uit de film Titanic. Uiteraard wordt
er ook marsmuziek gespeeld.
Dit is voor iedereen de aangewezen gelegenheid om de
muziekvereniging nog eens in actie
te zien en de zomervakantie muzikaal
in te luiden onder het genot van een
lekker drankje.

met het achterlaadgeweer en
89 punten met de achterlaadrevolver.
De maximale score is 100 en de tijd is
beduidend korter. Een goede score dus.
Bij de Shoot Out, een combinatie van
een aantal houtblokdisciplines, wist
Marjon ‘Sneaky Feet’ van Ewijk het
gouden eremetaal te bemachtigen.
De volgende grote wedstrijd
is op 19, 20 en 21 augustus. Het
Davy Crockett Western Weekend vindt
dan alweer voor de 41e keer plaats.
Dit jaar zijn er wat nieuwe onderdelen,
toegang is gratis.

Een biertje bestellen
vanaf mijn mobiele telefoon?!
Rabobank. Een bank met ideeën.
De Lange Horst en Rabobank Maashorst presenteerden maandag 4 juli een nieuw bestel- en betaalsysteem:
MyOrder. Bezoekers van de horecagelegenheid aan het Wilhelminaplein in Horst kunnen voortaan met hun
mobiele telefoon met internetmogelijkheden de menukaart inzien, een bestelling plaatsen en ook direct
afrekenen. Zo kan men alvast een drankje bestellen zonder te wachten op een medewerker. Daarnaast is
betalen zonder contant geld op zak ook mogelijk.
Wethouder Leon Litjens plaatste
als eerste een bestelling via
MyOrder. Andere klanten van
De Lange Horst bestelden op
dezelfde manier hun drankje vanaf
het zonnige terras. “Een erg
innovatief idee van De Lange Horst
en Rabobank. Dit is dé toekomst!”,
sprak een enthousiasteling vanuit
zijn stoel.
Barvrouw Rian zei het volgende
over MyOrder in Horst: “Als consumenten zelf de voordelen niet
ervaren, zal het gebruik beperkt

blijven tot een handje vol mensen.
Ik weet echter zeker dat nu al een
groot aantal van onze gasten de
voordelen ervan inziet. Het is
daarnaast ook leuk om met je
mobiel een drankje te bestellen,
toch?”
Ook Ralf Deeben (Manager Retail
Banking, Rabobank Maashorst) was
aanwezig bij de kick-off van
MyOrder. Hij is van mening dat de
telefoon niet de drempel hoeft te
zijn om MyOrder te gebruiken.
“Momenteel heeft wellicht nog niet

iedereen een telefoon met
internet. Dat verandert in de
toekomst zoals dat tien jaar geleden
ook het geval was met RaboInternetbankieren.” MyOrder heeft inmiddels al bij ruim 2.500 bedrijven in
Nederland haar intrede gedaan.
Ook pizzeria’s, kappers en restaurants maken al gebruik van de
nieuwe manier van bestellen en
betalen.
Kijk voor meer informatie op:
www.myorder.nl of neem contact
op met Rabobank Maashorst. |

www.rabobank.nl/maashorst
Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
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Kids in Music II
Op 22 en 23 oktober geeft het kinderkoor van basisschool Meuleveld drie bijzondere concerten in de aula van het Dendron College in Horst, ter gelegenheid van het afscheid van hun dirigent. Zij worden daarbij begeleid door de band 7even.

Zonnig
slotconcert
Vriendenkring
Swolgen
Fanfare Vriendenkring uit
Swolgen hield afgelopen maandag 4 juli haar traditionele
slotconcert. Dit jaar met een extra
zonnig tintje.
De laatste repetitie van het
seizoen vond plaats op de parkeerplaats achter zaal Wilhelmina in
Swolgen. Traditiegetrouw werd
tijdens het openluchtconcert de
zomervakantie ingeluid. Onder een
stralend zomeravondzonnetje
genoot het publiek van een aantal
bekende klassiekers, die door de
fanfare ten gehore werd gebracht.
Naast de geslaagde leerlingen van
de fanfare werd jubilaris Mariëlle
Bussemakers-Beurskens in het
zonnetje gezet. Zij is reeds 25 jaar
lid van de vereniging.

Na veertig jaar neemt Piet van
Kempen afscheid als dirigent van het
Meuleveld Kinderkoor. Hij speelt ook in
de band 7even en dus was de link tussen koor en band snel gelegd. In 2007,
bij het 50-jarig bestaan van basisschool
Meuleveld stond het kinderkoor ook al
met de band op de planken. Dat was
zo’n succes dat men dat trucje nog eens
wilde herhalen, en men de concerten
nu Kids in Music II noemt.

Nummers uit de oude
en de nieuwe doos
Ron van den Beuken en Piet van
Kempen gingen rond de tafel zitten

en selecteerden 24 nummers waarbij
kinderen een rol spelen. “Nummers
uit de oude en de nieuwe doos”, zoals
ze het zelf noemen. Op de lijst staan
nummers van Anouk en Herman van
Veen tot Sugar Lee Hooper en Kinderen
voor Kinderen, maar ook K3 en Michael
Jackson komen aan bod.
Het koor, bestaande uit 107
schoolkinderen, ging aan de slag en
ook de band studeerde de nummers
in. Verschillende arrangeurs werden
gevraagd om de partijen van de blazers
uit te werken. De 9-koppige band
7even wordt voor deze gelegenheid
nog uitgebreid met twee personen.
Maandenlang hebben ze gerepeteerd.

Het optreden van het kinderkoor zal
een breed publiek aanspreken. Oudere
bezoekers kunnen genieten van momenten van herkenning, en jongeren
herkennen zich juist in hedendaagse
rock- en popmuziek.

De liedjes zullen ook
uitgebeeld worden
Om het publiek extra te boeien
zullen de liedjes ook uitgebeeld
worden door kinderen van de onderbouw van de basisschool. Lerares Anke
Tacken heeft bij een tiental liedjes
choreografieën bedacht. Ouders en
grootouders zijn gevraagd om op de

naaimachine bijpassende kleding te
maken en overige zaken te regelen
zoals sponsoring, catering en fotografie.
Piet van Kempen schat dat er in totaal
zo’n 65 mensen in touw zijn.
De uitvoeringen van Kids in
Music II zijn op zaterdag 22 oktober om
14.00 uur en 19.00 uur, en op zondag
23 oktober om 14.00 uur in de aula van
het Dendron College in Horst.
De voorverkoop van kaartjes
vindt plaats op 22 en 29 september
van 13.00 tot 15.00 bij basisschool
Meuleveld. Ook telefonisch zijn kaarten
te bestellen op 077 398 28 03.
Voor meer informatie ga naar
www.meuleveldkinderkoor.nl

Het nieuwe
slagwerk beleefde
haar vuurdoop
Het nieuwe slagwerk, waarvan
de aanschaf mede mogelijk is
gemaakt door een bijdrage uit het
Maashorstfonds, beleefde haar
vuurdoop tijdens het geslaagde
concert.
Dit jaar bestaat Fanfare
Vriendenkring Swolgen 75 jaar.
Reden voor de vereniging om in het
eerste weekend van oktober flink uit
te pakken.

OPRUIMING

2 Halen / 1 betalen.
1 paar 30 % korting
“De Schoester”
schoenmode

Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14
5961 EV Horst
Tel: 077 3970131
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Tennisclub
Grubbenvorst opent
minibanen
Tennisclub Grubbenvorst opende op zondag 3 juli twee nieuwe minibanen. De club kan haar jongste jeugdleden hiermee meer tennisplezier
bieden, omdat zij op minibanen op hun eigen niveau hun technische
vaardigheden kunnen verbeteren.

Budoclub Horst zorgt
voor primeur
Tijdens de 44e wandeldriedaagse in Horst liep dit jaar wel een heel opvallende groep wandelaars mee.
Judovereniging Budoclub Horst trad volledig in stijl aan om de afstanden van de wandeldriedaagse af te leggen.
Judovereniging Budoclub Horst
deed dit jaar strak in het judopak mee
aan de Wandeldriedaagse. De groep
judoka’s begon op vrijdag in Swolgen
aan de driedaagse. De voorbereiding
had ook al heel wat tijd in beslag
genomen: het strijken van de pakken
kostte een uur per pak. Meteen werd
duidelijk dat de voorbereiding niet
voor niets was geweest: ze kregen
veel reacties op hun outfit. Doordat
ze iedereen verzekerden dat judoka’s
buiten de mat geen vlieg kwaad
doen, was het onderweg gezellig met
allerlei andere deelnemende groepen.

Er werd volop gezongen.
Ook op zaterdag werd er
gewandeld. Tijdens deze dag moesten
enkele buien getrotseerd worden.
Ook op zondag vielen er een aantal
buien. Alle individuele wandelaars
en groepen verzamelden zich bij het
Dendron College om van daaruit het
defilé te starten richting het centrum
van Horst. Iedereen kreeg daar een
officiële medaille omgehangen,
waarna de tocht richting centrum
kon beginnen. In het centrum werd
iedereen feestelijk onthaald. Veel
van de wandelaars werden daar door

familie en kennissen voorzien van
een verrassing. Voor de wandelaars
van Budoclub Horst betekende dit een
extra medaille, speciaal voor de groep
gemaakt.
Stichting Wandeldriedaagse Horst
organiseerde dit jaar de 44e editie
van het evenement. Judovereniging
Budoclub Horst kreeg voor hun deelname aan de wandeldriedaagse een
aanmoedigingsprijs in de vorm van
een beker. Zij hopen dan ook dat ze
een mooie traditie gestart zijn en dat
er volgend jaar meer verenigingen
meedoen aan de wandeltoer.

Meidenvoetbal Wittenhorst
Bij sportvereniging Wittenhorst heeft het meidenvoetbal een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. De groep meiden die voetbalt is flink aan het
groeien.

De nieuwe minibanen van
Tennisclub Grubbenvorst worden
officieel Rode Banen genoemd.
De opening van de banen werd verricht
door Sjeng Schalken. Hij werd bij het
doorknippen van het lint bijgestaan
door jeugdlid Shenna Mom. Sponsoren
Mark Hafkamp en Mark Nabben waren
ook aanwezig.

Eerder die dag gaf Schalken een
tennisclinic bij de tennisclub. Door het
prachtige weer en het tennisspel van
Sjeng Schalken wisten veel bezoekers
het park van de tennisclub te vinden.
Van maandag 18 tot en met
maandag 25 juli vindt bij de tennisclub in Grubbenvorst het jaarlijkse
Comerttoernooi plaats.
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Inmiddels zijn er voor meisjes
en vrouwen van alle leeftijden
voetbalteams bij RKSV Wittenhorst,
voor zowel de jeugd als senioren.
Deze teams zijn actief bezig met het
beoefenen van de meest populaire
sport van Nederland.
Voor meisjes vanaf 10 jaar, die
beginnen op niveau D, zijn er eigen
meidenteams. Dit biedt meiden de
mogelijkheid om zich, gescheiden
van jongens, beter te ontwikkelen in

hun eigen competitie.
Voetbal geeft ontspanning,
is goed voor de lichamelijke
ontwikkeling en draagt bij aan de
ontwikkeling van het werken in
teamverband.
Meiden die interesse hebben
in damesvoetbal kunnen op
trainingsavonden langskomen voor
een gratis training.
Voor vragen en aanmelding, mail
naar meidenvoetbalwittenhorst@live.nl

Nieuw Kronenbergerhof

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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à la carte en specialiteiten restaurant

Ton en Karin Welten
Kronenbergweg 19
5976 NV Kronenberg
www.nieuwkronenbergerhof.nl
Tel: 077 467 01 76

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl

Airco?

Lekker koel
Kies op

as.nl
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het beste onderhoud voor airco en cv
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Sponsorcup HSV ‘t Bliekske Jako-Voetbaldagen
Dat de hengelsport in Horst leeft bleek maar weer eens tijdens de jaarlijkse sponsorcup-wedstrijd voor de jeugd
op dinsdagavond 5 juli. Maar liefst 19 deelnemers streden om de ‘dikste vis’ in het viswater van hengelsportvereniging ’t Bliekske in Kasteelpark Ter Horst.

in Lottum

De Jako-Voetbaldagen in Lottum vinden dit jaar op maandag 11 juli
tot en met vrijdag 15 juli plaats, met een record aantal van 240 deelnemers, onder leiding van meer dan 40 vrijwilligers. Alle deelnemers
komen onder andere uit Grubbenvorst, Melderslo, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray, Lottum, Oirlo, Leunen en Afferden.
Zij komen vooral om plezier te maken.
Bij de sponsordribbel tijdens de
Jako-Voetbaldagen van vorig jaar
ging er een bedrag van 1.025 euro
naar het project Alpe d’HuZes en
1.025 euro naar de Stichting Kans op
Toekomst. Dit jaar gaat het gedeelte
van de sponsoropbrengst dat door
S.V. Lottum geschonken kan worden
naar de Stichting Afasie Noord-

Limburg, en wel speciaal naar het
Afasiecentrum in Venlo en Venray.
De stichting Afasie NoordLimburg zet zich in voor mensen
die door een hersenbeschadiging
niet meer goed kunnen praten,
lezen of schrijven: ze hebben afasie.
Alle sponsorgelden zijn van harte
welkom.

Busreis fanclub naar
ﬁnale Tour de France
Veel deelnemers wisten een vis
te bemachtigen. De winnaar van de
sponsorcup 2011 is Ron Rubie. Hij ving
een vis van maar liefst 1.800 gram. Stef
Wismans werd tweede met in totaal
drie vissen en 4.500 gram. De derde
plaats was voor Nick Niehsen met
1.100 gram. De volledige uitslag staat
op www.hsvhetbliekske.nl
De sponsorcup is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor jeugdleden van
HSV ’t Bliekske, die dit jaar alweer voor
de achtste keer gehouden werd. HSV

’t Bliekske heeft een actief jeugdbeleid,
onder leiding van Jan van Helden als
voorzitter van de jeugdcommissie. In
mei is in samenwerking met HSV de
Put uit America een jeugdviscursus
gegeven, waarin de jeugd de basis van
het vissen geleerd werd. Een belangrijk onderdeel van het programma is
het bewustzijn voor natuur en milieu
vergroten.
Jaarlijks zijn er diverse viswedstrijden voor jeugdleden van HSV
’t Bliekske samen met andere hengel-

sportverenigingen in de regio. De allerbesten kunnen zich via selectiewedstrijden kwalificeren voor het NK.
Jeugdleden van HSV ’t Bliekske hebben
zich hiervoor sinds 1995 elk jaar, op
één jaar na, weten te kwalificeren. In
2005 presteerde een jeugdlid het zelfs
om samen met het Nederlands team
deel te nemen aan de wereldkampioenschappen in Servië en Montenegro.
Ook hij is ooit begonnen met de
viscursus en deelname aan de jaarlijkse
sponsorcup bij ‘t Bliekske.

Eerste clubkampioenschappen HoSeMa
HoSeMa, de gymnastiekvereniging voor kinderen van Horst aan de Maas, hield op zaterdag
25 juni haar eerste clubkampioenschappen. De wedstrijden vonden plaats in sporthal De Stapakker
in Sevenum.
De eerste clubkampioenschappen van gymvereniging HoSeMa zijn afgerond en de vereniging kijkt
tevreden terug op een geslaagde dag. De kinderen konden tijdens de wedstrijden hun sportieve voortgang
en prestaties van het afgelopen jaar nog eens laten zien. Voor een deskundige jury werden drie verschillende
oefeningen op de brug, lange mat en balk uitgevoerd. Alle deelnemende kinderen ontvingen een turndiploma met hun score erop vermeld. Daarna was het tijd om de medailles te verdelen. Turnvereniging
HoSeMa vond het evenement zo geslaagd dat ze volgend jaar weer clubkampioenschappen willen organiseren. De club werd in 2007 opgericht en heeft als doel om kinderen meer te laten bewegen.

De Stichting Fanclub Wout Poels organiseert in samenwerking met
Munckhof Reizen uit Horst een eendaagse busreis naar de finale van de
Tour de France op zondag 24 juli 2011. Wout Poels, de 23-jarige wielrenner uit Blitterswijck, doet dit jaar voor het eerst mee aan het grootste
wielerevenement ter wereld en heeft zich de eerste week goed
gehouden.
De komende weken volgen
de cols en wordt verwacht dat
Wout Poels uit de wielerploeg van
Vacansoleil zich laat zien. Reden genoeg om naar Parijs te gaan en Wout
tijdens de finale aan te moedigen.
De fanclub gaat met een
luxe touringcar met 50 zitplaatsen voorzien van koelkast, koffiemachine, dvd, cd en airco. De
bus vertrekt ’s morgens om 02.00
uur bij clublokaal café De Zwart in
Blitterswijck. Rond 9.00 uur is de
aankomst in Parijs. Om 14.00 uur
komt de reclamekaravaan op de

Champs Elysées aan en omstreeks
15.45 uur komen de renners over de
brede boulevard. Het peloton maakt
acht rondjes om de Champs Elysées.
De finale is even na 17.00 uur. Vertrek
uit Parijs is gepland om 21.00 uur en
de aankomst in Blitterswijck wordt
verwacht rond 04.00 uur. Mocht Wout
Poels niet meer in koers zijn, dan kan
de reis twee dagen voor de finale nog
geannuleerd worden.
Voor meer informatie en
prijzen, bel 0478 53 12 30 of
mobiel 06 51 03 46 51 of mail naar
cafedezwart@hotmail.com
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Familietoernooi Hockey
club Horst
Het jaarlijkse familietoernooi van de Hockey club Horst (HCH) vond afgelopen zondag plaats in Horst. Dit
jaarlijkse evenement wordt gehouden aan het einde van het sportseizoen en is bestemd voor iedereen die in een
familie- of vriendenteam van minimaal zes personen gezellig wil hockeyen. Het familietoernooi bestaat al ongeveer
25 jaar en gedurende deze dag strijden circa 25 teams om de eer in verschillende categorieën.

Het G-team bestaande uit Bart, Jacky, Harold, René, Michaela en Ivan staat samen op de
foto met hun hockeytrainers Rob van de Beuken, Pieter van de Bosch en Heleen Wijnands
HCH schenkt eveneens al een
aantal jaren aandacht aan het
Gehandicapten Hockey en heeft daarvoor een heus G-team samengesteld.

Het team traint op donderdagavond en
doet mee aan de G-hockeycompetitie
van de Koninklijke Nederlandse Hockey
Bond (KNHB). De G-spelers deden

afgelopen zondag niet onverdienstelijk voor de eerste keer mee aan het
familietoernooi en verdienden met hun
prestatie een heuse medaille.

Mandy Cornelissen naar
Dressuurstal Inge Coenen
Dressuurstal Inge Coenen heeft zich verrijkt met het in dienst nemen van de uit Horst afkomstige dressuuramazone Mandy Cornelissen.

(TOP) Haarstylisten,
Haarstylisten en leerling
kapsters gevraagd

Green Company zoekt TOP Haarstylisten.
Topstylisten vanaf 23 jaar met ambities en optimale zelfstandigheid,
hebben in deze onderneming de ultieme uitdaging. Een uitdagende
combinatiebaan voor TOP stylisten; werken in een salon en als
technisch adviseuse in binnen- en buitendienst.

GREEN COMPANY (Topstylisten)
• Technische begeleiding voor Green haarsalons
• Technische ondersteuning jaarlijkse modelijnen voor vakbladen en
glossybladen
• Bezoeken en relatiebeheer van kapsalons binnen Nederland

SALON (Topstylisten, haarstylisten en leerlingkapsters)
• Het opstarten van een geheel nieuw concept op een nieuwe locatie
binnen de gemeente Venray
• Kleurspecialistische en massagebehandelingen
• Duurzaam willen werken met verantwoorde gecertificeerde producten
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie met CV voorzien van een recente pasfoto.
Green Company | Geijsterseweg 1B, 5861 BK Wanssum
www.greencompany.nu

Mandy Cornelissen is zeker geen
onbekende in de dressuursport. Ze
heeft tijdens haar ponycarrière maar
liefst vier Limburgse titels, L2, M2 en
twee keer Z1, en twee Nederlandse
titels, L2 en M2, op haar naam geschreven. Mandy heeft inmiddels ook
al weer vele overwinningen bij de
paarden geboekt.
In 2007 besloot Mandy Cornelissen
de mbo-paardensportopleiding te gaan
volgen bij het Citaverde in Roermond.
Mandy werd direct geselecteerd en be-

gon dan ook vol goede moed aan deze
opleiding. Het betekende voor haar
wel het einde van haar ponytijd want
de opleiding is paardgericht. Haar drie
pony’s werden verkocht en een paard
werd aangeschaft.
Tijdens haar vierjarige opleiding
heeft Mandy op diverse hoog aangeschreven stallen in binnen- en
buitenland stage gelopen en kreeg ze
van zeer gerenommeerde namen in de
paardensport les. Zo doorliep ze een
stage bij Stal Marie-Jose Hulsman te

Schalkwijk, bij Stal Stephanie Peters te
Roermond en bij Gestüt St. Ludwig van
de heer Kraft in Wegberg in Duitsland.
Als laatste kwam ze bij Inge Coenen
op stal. De klik tussen Inge en Mandy
was er vanaf het eerste moment.
Na haar stage werd er gepraat over een
vast dienstverband bij Stal Inge Coenen
als ze klaar zou zijn met haar paardensportopleiding en dit is nu vanaf 1 juli
een feit.
“Ik heb van mijn hobby mijn
beroep kunnen maken en ik werk nu
op een fijne stal waar ik gewaardeerd
wordt en dat is super”, aldus een
trotse Mandy Cornelissen. Naast haar
werk bij Inge Coenen wil Mandy zelf
zo hoog mogelijk in de dressuursport
komen en graag getalenteerde paarden
van andere mensen beleren en op
wedstrijden uitbrengen.
Mandy brengt haar toppaarden
nu uit in de klassen Z1, Z2 en ZZ-licht.
Verder geeft ze ook al dressuurlessen
aan diverse rijders. “Ik zie wel wat
de toekomst mij brengt, ik sta open
voor alles wat met de paardensport te
maken heeft en ik voel mij erg thuis
bij Stal Inge Coenen. Ook de ouders
van Inge geven mij een goed gevoel
en steunen mij. Ik mag natuurlijk
mijn eigen ouders niet vergeten die
deze studie voor mij mogelijk hebben
gemaakt en die vier jaar achter mij
hebben gestaan. Zonder hen was
dit nooit mogelijk geweest”, sluit
Mandy af.
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Centrale keuringen tijdens de Limburgse
Dag van het Paard
Op zaterdag 9 juli wordt op evenemententerrein D’n Umswing in Kronenberg de Limburgse Dag van het Paard
gehouden. De organisatie van deze dag is in handen van de Stichting Paarden en Ponybelangen Limburg en begint om
08.00 uur.

Volgens voormalig dierenarts en
paardenliefhebber Jan van Dijck uit
Broekhuizenvorst is er op de Limburgse
Dag van het Paard voor iedereen die
maar iets met paarden van doen heeft
wat te beleven. Bij de centrale keuring
beoordelen meerdere deskundige

juryleden stamboekpaarden en pony’s
uit heel Limburg. Hierbij wordt gelet op
de natuurlijke bouw van het dier en op
de manier waarop een paard zich beweegt. Ook wordt gekeken of het paard
geschikt is voor springen of dressuur. De
keuringen vinden plaats onder verant-

woordelijkheid van Stichting Paarden
en Ponybelangen Limburg. Na de
middag wordt om 13.30 uur de KWPNLimburg Fokker van het jaar binnengereden en gehuldigd. KWPN staat voor
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek
Nederland. Van Dijck: “Rond 15.30 uur

is er een demonstratie met koudbloedpaarden door de Stichting Koudbloed
in Beweging. Er is een spiegelparcours
uitgezet, waarbij paarden ingespannen
voor een rijtuig met twee deelnemers
het tegen elkaar opnemen. Er wordt
dan in spiegelbeeld gereden en dat is
prachtig om te zien.” De paardenliefhebber is in zijn nopjes met het feit dat de
Stichting Ruiterbelangen Sevenum de
Limburgse Dag van het Paard faciliteert
op het terrein in Kronenberg.
De paardensport is belangrijk in
Horst aan de Maas en omstreken. Alleen
al in Limburg zijn er zo’n 55.000 paarden
en pony’s die iets met springen, dressuur of anderszins van doen hebben.
Hoe groot het precieze aantal in de
gemeente Horst aan de Maas is weet
Jan van Dijck niet, maar het zijn er
veel. Hij hoopt dan ook dat de komst
van een hippisch centrum in Park de
Peelbergen doorgaat. “Momenteel
wordt de haalbaarheid van een dergelijk
paardencentrum onderzocht en medio
september verwacht ik een ‘go or no
go’ van het paardencentrum. De totale
kosten om zo’n centrum te realiseren
worden geraamd op 300 miljoen euro.
Ook Toverland en de Golfhorst maken
dan onderdeel uit van het gebied dat
270 hectare groot is. Je kunt het vergelijken met Puy du Fou in Frankrijk, een
gigantisch mooi attractiepark waarbij

paarden een belangrijke rol vervullen”,
aldus Van Dijck.

‘Overzomeren’ in
Horst aan de Maas
Als het paardencentrum in Horst
komt, vergroot dit de kans op het binnenhalen van de Olympische Spelen
van 2028 naar Nederland. Het is de
bedoeling dat het paardencentrum
ook een spring- en dressuuracademie
gaat herbergen. “Ook het recreatieve
aspect gaat een grote rol spelen binnen
het paardencentrum. Er wordt nagedacht over een polo- en renbaan en
een roofvogelcentrum binnen Park de
Peelbergen. De verwachting is dat er dagelijks zo’n 10.000 tot 15.000 bezoekers
het Park de Peelbergen zullen aandoen.
Vanuit de Verenigde Arabische Emiraten
is grote belangstelling om ‘s zomers de
paarden naar het paardencentrum over
te brengen om hier te ‘overzomeren’. In
de Verenigde Arabische Emiraten heerst
in de zomer een gemiddelde maximum
temperatuur van 45° Celsius. Wanneer
het hier winter is gaan de paarden weer
terug naar de Emiraten omdat daar dan
de temperatuur draaglijker is”, aldus Van
Dijck. Met name sjeik Mohammed bin
Rashid Al Maktoum uit Dubai zou zeer
geïnteresseerd zijn in een paardencentrum in Horst aan de Maas.

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Ghanapresentatie druk bezocht
Café De Leste Geulde in Horst veranderde op woensdag 29 juni in een Ghanese bar. Negen reizigers die via Stichting
Vrienden van Christopher (VvC) naar Ghana reisden presenteerden daar hun ervaringen van een boeiende reis.

Zo’n 80 mensen bezochten de eerste presentatie van Stichting Vrienden
van Christopher (VvC). De diepgang van
de presentatie zorgde ervoor dat het
publiek aandachtig luisterde. Meerdere
malen kwam naar voren dat de hulpverlening er op gericht moet zijn om
ontwikkelingen die de lokale bevolking
opstart te steunen.
Er kwamen verschillende thema’s
aan bod tijdens de presentatie. Er werd
bijvoorbeeld kritisch gekeken naar de
invulling van de taken van de hulpver-

lener. Ook werden tijdens de presentatie problemen geschetst die in Ghana
veel voorkomen. Met voorbeelden
werd hier invulling aan gegeven voor
het publiek.
In twee uur tijd brachten de
reizigers veel facetten van de Ghanese
samenleving, de cultuur, het klimaat
en de hulpverlening naar voren. Ook
werden ontwikkelingen bij de Kandiga
Tree Planting Women beschreven, het
belangrijkste project van de VvC. Aan
de hand van foto’s werd uiteengezet

Kinderrommelmarkt
Melderslo
De werkgroep Kermis Melderslo organiseert op zondag 31 juli een
kinderrommelmarkt op het kermisterrein in Melderslo.
De kinderrommelmarkt wordt van
14.00 tot 18.00 uur op het kermisterrein in Melderslo gehouden. Op
de markt mag van alles verkocht
worden, maar geen eten en drinken.
Er zal geen overlast van de markt zijn
in het dorp, want de spullen die niet
verkocht worden moeten verplicht
door de verkoper weer mee naar

huis genomen worden. Kinderen
van 2 tot 14 jaar uit Melderslo kunnen zich opgeven om spulletjes te
verkopen op de kinderrommelmarkt.
Dit kan tot donderdag 28 juli. Geef je
naam en leeftijd door, en met hoeveel personen de spulletjes verkocht
gaan worden aan Ferry Verberne via
vercox@hotmail.com

Fruitbedrijf Jenniskens

DE 3VROUWEN

Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

HET IS NOG STEEDS

KERSENTIJD!!!
HEERLIJKE ZOETE
KERSEN TE KOOP
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

hoe het planten van bomen als vliegwiel dient voor allerlei andere ontwikkelingen. Naast het kweken van bomen
worden er bijvoorbeeld microkredieten
verstrekt en worden er trainingen gegeven. Dit gebeurt allemaal op initiatief
van de Ghanese vrouwen zelf.
Stichting Vrienden van Christopher
is trots op de kwaliteit van deze presentatie en de manier waarop beide reisgezelschappen de hulpverlening kritisch
hebben beschouwd en geanalyseerd.
Door een kritische analyse worden
zij zelf ook uitgedaagd om scherp te
blijven in de manier waarop zij hulp
verlenen. VvC is ook blij dat ze voor het
eerst buiten Sevenum actief waren. Het
ontstaan van een nieuwe gemeente
ging samen met belangstelling vanuit
meerdere kerkdorpen uit de gemeente
voor een reis naar Ghana.
In het najaar van 2011 wil VvC
weer een reisgezelschap samenstellen.
De stichting maakt samen met belangstellenden het reisprogramma. Het
netwerk van de organisatie kan dan ingezet worden om diverse projecten zelf
te gaan bekijken. Ook is er ruimte voor
de toeristische uitstapjes naar Elmina
Castle, het strand in Accra of een wildpark. Meer info over de reis is te vinden
op www.vriendenvanchristopher.nl

Over iets meer dan een week begint de 34e editie van de Sèrumse Fiste.
Dit evenement vierde in 1978 haar debuut en zorgt na al die jaren nog
steeds voor verrassende theateracts en bands. De feesten zullen in het
weekend van 15 tot 17 juli in Sevenum gehouden worden.
Vrijdagavond worden de Sèrumse
Fiste geopend met dj Marinofski. Hierna
zal de jonge band Flash, opgericht in
Sevenum, het publiek opwarmen voor
de hoofdact van de avond, The Vicious.
Dj Marinofski zal de avond weer
afsluiten.
Op zaterdagavond zal ‘Pletjes drijer’
(PD) Stijn de avond starten met zijn
‘pletjes’. Hierna zijn de Early Adopters
aan de beurt voor een optreden. Ook
op zaterdag staat er daarna een derde
artiest klaar. Band and Breakfast vormt
het muzikale hoogtepunt van de avond.
Deze avond zal afgesloten worden door
PD Stijn.
Zondag beginnen de Fiste ’s middags met het TourTheater. Het
TourTheater wordt dit jaar voor het
eerst met behulp van bussen gerealiseerd. Om 13.30, 14.00, 14.30 en
15.00 uur vertrekken bussen op het

15 | 16 | 17 juli

s t r a a tt h e a t e r e n m u z i e k
vo o r j o n g e n o u d
@ raadhuisplein Sevenum
www.serumsefiste.com

Leuk werk voor
65+/vut en/of huisvrouw.
(periode half aug. - eind sept.)
Mts. Classens
Horsterweg 20a
Castenray (tel. 0478-571590
b.g.g. 571274)

Raadhuisplein in Sevenum. Deze zullen
de bezoeker naar het beginpunt van
de tour rijden. Hiervandaan kan het
publiek over mooie paden en langs
verrassende theateracts terug naar het
beginpunt wandelen.
Na de theatertour opent dj Jackie de
avond. Daarna is de band Take a Seat
aan de beurt. Als afsluiter van de avond
en van de Serumse Fiste 2011 brengt dj
Jackie zijn platen weer ten gehore.
Kaartjes voor het TourTheater
van de Sèrumse Fiste kunnen nog
gekocht worden. Bij de voorverkoopadressen Primera, IJssalon Lo Solé en
Café Ummenthun zijn nog tot en met
zaterdag 9 juli kaarten verkrijgbaar.
Kaarten kunnen ook op 17 juli aan de
dagkassa gekocht worden. De prijs van
een kaartje in de voorverkoop bedraagt
7 euro en aan de dagkassa is dat
8,50 euro.

v r i j d a g 1 5 j u l i - 19.30u

Flash!

Serumse
Fiste

Heeft u vrije tijd over?
KOM DAN APPELS PLUKKEN

Linders
Linders

Sèrumse Fiste

The Vicious

€5

z a t e r d a g 1 6 j u l i - 19.30u

Early Adopters € 5

Band and Breakfast

z o n d a g 1 7 j u l i - vanaf 13.30u

TourTheater
uitloopfeestje met o.a.

(zie website)

Take a seat

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl
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Muziek op Kermis Tienray
De Tienderse Kermis wordt dit jaar georganiseerd van 8 tot en met 12 juli op het grasveld naast de soos.
Op vrijdagavond wordt de kermis geopend met Cre8. Deze band,
afkomstig uit Swolgen, heeft in het
verleden al vaker in de regio opgetreden. Na Cre8 is Tributör aan de beurt
om de nostalgie van de jaren 70 en 80
te doen herleven in de feesttent van de
soos. Klassiekers van onder andere AC/
DC, Judas Priest, Motörhead en Kiss passeren de revue. De tent is vrijdag om
20.00 uur geopend. De entree bedraagt
6 euro.
Zaterdagmiddag is er een feestelijke
opening van de kermis georganiseerd in
samenwerking met de dorpsraad. Op de
zaterdagavond staan de Stringkings
op het podium. De grootste hits van
Anouk, U2 en de Foo Fighters zijn dan
te horen. Onlangs knalde deze band

nog in Hegelsom, nu is Tienray aan de
beurt. De tent is zaterdag om 16.00 uur
geopend en rond 21.00 uur beginnen
de Stringkings. De entree bedraagt
6 euro.
Op zondagmiddag begint de
akoestische band De Fijnbesnaarde
Mannen. Zij spelen muziek van de fifties
tot nu en van mooie luisterliedjes tot
swingende hits. Na De Fijnbesnaarde
Mannen is het tijd voor tributebands.
Als eerste zal een SnowPatrol tribute
schitteren op het podium: Snow Control.
Deze band speelt hits als Chasing Cars,
Open Your Eyes en Chocolate. Daarna is
het tijd voor Somewhere On Stage. Deze
band is een tribute van de grootste
Britse heavy metal band Iron Maiden.
Voor de vroege vogels is de entree

op zondag vrij, ’s avonds bedraagt de
entree wederom 6 euro.
Op maandag is er zoals altijd
een matinee. Dit begint met de altijd
spannende vis- en handboogschietwedstrijd. Als deze voorbij is, zorgt
Orkest Alleen voor de muziek. Daarna
is het de beurt aan Skarabeez. Dit is
een retro band met eigen werk in een
jaren 50 en 60 stijl. Deze dag wordt
afgesloten door de band The Bazookas.
Na Parkpop, Zwarte Cross en andere
festivals treden zij op in de kermistent
van Tienray.
Op dinsdagavond zorgt Jeopardy
voor een leuke afsluiter van de kermis.
Zij hebben al in menig zaal of café
en op bijna elke kermis in de regio
gespeeld.

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

OCCASIONS
Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe
Fiat Scudo 2.0 JTD 16v
Ford Fiesta 1.3 16V Futura xl
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Opel Vectra 1.9CDTi Executive stationwagon 150pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Suzuki Swift 1.3 GLS Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Toyota RAV4 2.0 D4-D Linea Sol 4WD
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
BROMMOBIELEN
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel

2007
2006
2003
2008
2003
2004
2001
2008
2001
2002
1978
2008
1990
2003

98783 Km.
180176 Km.
186880 Km.
33944 Km.
117286 Km.
124072 Km.
83222 Km.
83654 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
172458 Km.
180222 Km.
184710 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
LPG-G3
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine

€ 27.950
€ 11.950
€ 4.950
€ 8.750
€ 9.950
€ 12.950
€ 5.950
€ 18.750
€ 29.850
€ 12.950
€ 12.500
€ 15.950
€ 24.750
€ 7.950

2005
2004
2002
2004
2004
2006
1997
2010
2001
2004
2001
2002
2008
2009
2005

189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
69823 Km.
111770 Km.
103970 Km.
41985 Km.
129503 Km.
172160 Km.
210410 Km.
338328 Km.
164404 Km.
32945 Km.
191040 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 5.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 15.900
€ 1.750
€ 31.750
€ 8.950
€ 35.000
€ 7.950
€ 5.950
€ 18.950
€ 12.500
€ 22.750

2007

2105 Km.

Diesel

€ 7.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

Harmoniefeesten
2011 in Horst
De vakantie wordt ook dit jaar weer bijna traditioneel afgesloten in
het laatste weekend met de Harmoniefeesten in het centrum van Horst.
Op 19, 20 en 21 augustus staat het Horster Erf weer drie dagen lang bol
van allerlei vrolijke en gezellige activiteiten.
Op vrijdag kan men naar de
Allemansmért, er is muziek en dans
op zaterdag en een kindermarkt
op zondag. Een groot deel van de
muzikale inbreng tijdens het weekend
is van Horster origine. De Allemansmért wordt georganiseerd in samenwerking met Eeri-evenementen,
en is een gevarieerde braderie met
ongeveer 150 kramen en standhouders waartussen men ongedwongen
kan snuffelen naar snuisterijen en
hebbedingetjes. Voor muziek wordt
gezorgd door Epic, een poprockband
met een scherp randje, en Hot Fudge,
een ’all-star’ coverband.
Op zaterdagavond speelt Otherwise strakke rockcovers op het
Wilhelminalplein, waarna Pigtail
de liefhebbers zal trakteren op een

verrassende setlist met classic-rock en
top-100 muziek.

35 jaar kindermarkt
in Horst
Op zondag wordt de kindermarkt georganiseerd. Deze keer
is het wel een heel bijzondere
editie. ’35 jaar Kindermarkt in
Horst’ krijgt de vorm van een open
podium voor aanstormend jeugdig
talent. Daarnaast kan het publiek
op het harmonieterras enkele leuke
verrassingen tegemoetzien.
Als afsluiting wordt voor de ‘wat
oudere jeugd’ muziek uit de jaren
50 en 60 gespeeld door de beatband
Prediliction en de jaren 60-popgroep
The Surphonics.

Eerste lustrum voor
zomercarnaval
Dit jaar wordt, op zaterdag 9 juli, het zomercarnaval in café De Beurs
voor het vijfde jaar georganiseerd. Dit betekent dat de maandagavondclub
die het zomercarnaval jaarlijks organiseert dit jaar hun eerste lustrum mag
vieren.

Al acht jaar lang komt elke maandagavond een groep vrienden bij elkaar
in café de Beurs. Veelal is dit voor
geklets en gezelligheid. Maar er worden ook weleens ideeën geopperd om
nieuwe activiteiten te organiseren in
Horst. Zo ontstond ook het idee om een
alternatieve carnaval te organiseren.
Men wilde de Horster carnavalsvereniging echter niet in de weg staan en dus
werd besloten om een zomercarnaval
te organiseren.
Op 9 juni 2007 werd het eerste
zomercarnaval in de Gasthuisstraat
georganiseerd. Jac Coumans werd de
eerste prins. Het feest bleek een schot
in de roos. In 2008 nam Geert Clabbers
de scepter over. Geert werd in 2009 opgevolgd door Peter Speijcken. In 2010
werd prins Luuk Versleijen uitgeroepen.
Nu dus de vooravond van het vijfde
zomercarnaval, en het eerste lustrum.
De maandagavondclub houdt het heel
simpel. Een optocht, een receptie met
een uniek receptieboek, temperaturen
boven de twintig graden én optredens

van diverse topartiesten uit onze eigen
gemeente. Als afsluiting treedt zoals
altijd een topper uit het Limburgse
carnavalsland op.
Op zaterdag 9 juli start de optocht
onder begeleiding van de muzikale
klanken van drumband Jong Nederland
om 18.00 uur vanaf de Merthal. Deze
volgt dezelfde route als de optocht
van carnavalsvereniging D’n Dreumel.
Om 19.11 uur start de receptie van de
vijfde zomerprins Rogé (Derks) I met
zijn prinses Marian en zijn adjudanten
Glenn Derks en Koen Joosten. Na de
receptie starten de optredens. Rond
twaalf uur wordt de muziek zachter gezet. En ieder jaar weer, al vijf
jaar lang, komen er mensen van het
Kuiperplein vragen waarom de muziek
om twaalf uur nou zachter moest.
Iedereen is uitgenodigd om op
zaterdag 9 juli het eerste lustrum
van de zomercarnaval met de maandagavondclub te komen vieren. En…
‘as geej neet komt, kieke weej oow
nimmer a.’
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Eindresultaat ﬁlmworkshop basisschoolleerlingen
De leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Driehoek in Griendtsveen hebben de afgelopen weken een
lesprogramma gevolgd waarbij het maken van films centraal stond. Op vrijdag 8 juli is er op de basisschool een
openbare voorstelling van de film ‘De Werelden’ en de voorfilm ‘Hallo Amber’.

Muziek, creatief smeden
en buttons maken
Streekmuseum De Locht heeft op zondag 10 juli weer volop muziek in
het museum. Ook kan men siersmeedwerk bekijken en kunnen kinderen
buttons maken.
Van 12.00 tot 14.00 uur is er
een optreden van muziekgroep
Vurdewind en van 14.00 tot 17.00
uur is er muziek van Vocalgroup Knus.
Zij zorgen voor een gezellige sfeer.
Elders op het museumterrein kan
het publiek onze smeden aan het
werk zien bij de vervaardiging van
siersmeedwerk. Voor de kinderen is
er gelegenheid tot buttons maken
onder begeleiding.
In de ruimte voor de wisseltentoonstellingen is een interes-

sante tentoonstelling ingericht over
de emigratie vanuit deze regio
naar Noord-Amerika in de periode
van 1870 tot 1935 met de titel:
Toen wij uit Rotterdam vertrokken.
In het daglonershuisje staat een
fototentoonstelling die laat zien
’Wie sjoen os Limburg is’.
Het museum is dagelijks van
11.00 tot 17.00 uur geopend.
De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie zie
www.museumdelocht.nl

Zomersluiting van kleine
vestigingen BiblioNu
Initiatiefnemer Rob Smit stelde samen met leerkracht Robert van Vegchel
van groep 7/8 een lesprogramma op
waarin naast een inleidende les, in de
vorm van een workshop, vijftien dagen
besteed werd aan het maken van films.
Na de Cito-toets startte groep
7/8 met het maken een clip op het
nummer ’Hello’ van Martin Solveig &
Dragonette, waarbij alle leerlingen van
de school een rol kregen. Enthousiast
gemaakt door deze clip werd leerlingen
van groep 7/8 gevraagd zelf een kort
verhaal te bedenken, te verfilmen en
te monteren. In zes dagen tijd zijn klassikaal en in groepjes een viertal korte

films gemaakt waarbij het vertellen van
verhalen met beelden werd geoefend.
De verhalen vormden ook bijdragen
voor de eindfilm die tevens zou dienen
als afsluiting van het jaar voor de
schoolverlaters. De film ’De Werelden’ is
gemaakt in de vorm van een ’streetmovie’. Er werd gekozen voor een realistische invalshoek. Hierbij spelen de
leerkracht en leerlingen de hoofdrollen,
en daarnaast zijn er rollen voor mensen
van ’de straat’.
De schoolfilm is in zeven workshopdagen opgenomen en kreeg een
uiteindelijke vertoningslengte van 90
minuten. Naast het realistische spel

hebben ook de beeldtaal en de samenwerking met Mang’s Maskertheater
uit Deurne een opvallend fantasierijke
bijdrage geleverd aan deze avondvullende speelfilm.
De film gaat over de verdwijning
van een kind uit Griendtsveen. Als een
dag later opnieuw een kind uit dezelfde
klas op mysterieuze wijze in de Peel
verdwijnt wordt de school verdacht. Er
komt een groot technisch onderzoek
waarbij de hele school zal worden
uitgekamd. Een aantal kinderen laat het
zover niet komen en gaat in de Peel zelf
op onderzoek uit. De vertoning begint
om 20.30 uur en toegang is gratis.

Tijdens de zomervakantie sluiten kleine vestigingen van BiblioNu.
Maar gelukkig sluiten niet alle bibliotheken. Voor inleveren en lenen van
de materialen kan men gewoon terecht bij de vestigingen in
Grubbenvorst, Horst en Venray. Deze vestigingen zijn tijdens de zomermaanden gewoon open volgens de vaste openingstijden.
Tijdens de zomervakantie sluiten
verschillende kleine vestigingen
van BiblioNu. Zo sluit de vestiging in America van 18 juli tot en
met 12 augustus. De vestigingen
in Broekhuizenvorst en Lottum zijn
gesloten van 1 augustus tot en
met 19 augustus. De vestigingen in
Blitterswijck, Geijsteren, Wanssum,
Meerlo, Swolgen en Tienray zijn allen
gesloten van 20 juli tot en met 12 augustus. Na de zomersluiting houdt de

DE LAATSTE WEKEN !!!
OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!
50 % korting. Nu ook op planten

PaasBrunch in de Plaggenhut-Smelentos.
Voorafgaand een wandeling in de Maria Peel,
voor de kinderen eieren schilderen

per 1 augustus sluiten wij onze deuren.

75% korting op manden, zink en beton

Hondenschool Americanis
opent haar deuren!

kadobonnen geldig tot 1 augustus
Geopend op: Woensdag / Vrijdag / Zaterdag Kogelstraat 41, Hegelsom, Telefoon: 077-3981546

Tijdens de zomermaanden solextochten
Bij inlevering
vangewenst.
deze bon
Reserveren
2 uur voor € 20.00 p.p.

Americanis richt zich vooral op het
geven van adviezen en het begeleiden
in de thuissituatie.
Americanis begeleidt mensen met
honden, met ernstig probleemgedrag.
www.americanis.nl
of bel
06-30445453

vestiging Broekhuizenvorst nieuwe
openingstijden aan. De vestiging is
voortaan op dinsdag en donderdag
van 15.00 tot 17.00 uur open.
Op vrijdagavond is de bibliotheek
voortaan gesloten.
Bij de vestigingen van BiblioNu
in Broekhuizenvorst, Lottum en
Grubbenvorst zijn tot 31 juli zolang
de voorraad strekt tweedehands
bibliotheekboeken te koop voor een
spotprijsje.

Verhuur van tandems en huifkartochten.

Tevens uw lokatie voor bruiloften en partijen.

Reserveren gewenst.

Frank en Marianne van Lamoen, Lavendellaan 54, 5766 PP Griendtsveen
Frank en Maria nne van Lamoen
0493-529596 www.deplaggenhut.nl

0493-529596
www.deplaggenhut.nl

✃DE GOUDKOPERS UDEN ZOEKT SLOOPGOUD.✃
Fijn goud nu tot € 34.000,- per kilogram. (koerswijziging voorbehouden)
Te koop gevraagd: oud goud - tandheelkundig goud - munten
ringen - colliers - barengoud en -zilver
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli

Venray, Restaurant De Rooijerie, Grote Markt nr 1
Venray, Restaurant De Rooijerie, Grote Markt nr 1
Horst, Restaurant Terlago, Kerkstraat nr 9
Horst, Restaurant Terlago, Kerkstraat nr 9

Hoogste dagkoers van Nederland Contante betaling!

Pastoor Spieringsstraat 41 – Uden – tel. 06-51095820 - www.goudkopers.nl

✃

Vrij.
Zat.
Zon.
Ma.

Knip uit

Onze adviseur bezoekt de volgende locaties van 13.00 tot 17.00 uur:

30
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Openlucht optreden
Kinderen kleurden de wereld
Jeugdunie en Harmonie
Unie Sevenum

De tekenwedstrijd rondom het straatfestival Cambrinus, Kunst & en de buren is een succes geworden. Tientallen
kinderen uit Horst aan de Maas in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar gaven de kleurplaats van HALLO Horst aan de
Maas prachtige kleuren en versieringen.

Op maandag 11 juli geeft de Jeugdunie samen met de Harmonie Unie
van 19.30 tot 20.30 uur een informeel optreden op de Markt in Sevenum.

Tijdens het openluchtconcert spelen
de Jeugdunie en de Harmonie Unie
Sevenum nummers van onder anderen
Rowwen Hèze, Gerard Joling, Jan Smit,
Guus Meeuwis, René Schuurmans en
ABBA. Iedereen is welkom op de Markt
in Sevenum om dit unieke optreden
gratis bij te wonen. Dit openluchtconcert
is een voorproefje voor de Jeugdunie.

Zij spelen namelijk op 20 november
samen met de jeugdharmonieën van
Panningen en Roggel ’Toppertjes in
Concert’. Dit concert zal plaatsvinden op
de Leistert in Roggel. Tijdens ’Toppertjes
in Concert’ worden voornamelijk nummers van Nederlandse bodem ten
gehore gebracht samen met band,
zangers en zangeressen.

De kleurplaten werden afgelopen
weekend tijdens het festival ingeleverd
bij de stand van SOS Meerlo-Wanssum.
Op de kleurplaat was de schoolbus
van SOS Meerlo-Wanssum afgebeeld
met daarop een grote wereldbol. Zoals
bekend heeft SOS Meerlo-Wanssum
in India een nieuw project om een
schoolbus operationeel te krijgen voor
kinderen die nu geen onderwijs volgen.
De jury had maandagmorgen op de
redactie van HALLO Horst aan de Maas
de grootste moeite om acht winnaars
aan te wijzen. “De kinderen zijn erg
creatief geweest. Ze hebben niet alleen gekleurd maar er ook complete
kunstwerken van gemaakt”, aldus
René Poels, voorzitter van SOS MeerloWanssum. Sommige kinderen hebben
de kleurplaat voorzien van een tekst
zoals “Zo zie ik de wereld. Een wereld
met veel met kleuren”. Een andere
kunstenaar had de kleurplaat uitgeknipt en op een creatieve manier op
een wegdek geplakt. Door het wegdek
open te vouwen kwam de bus recht
overeind. Een andere kleurster had
zelfs op de kleurplaat anderhalve euro
geplakt: voor de nieuwe schoolbus en
de arme kinderen in India, had ze erbij
geschreven. Volgens René Poels is het

Sander Janssen uit Horst
won een entreekaart voor Toverland
prachtig dat kinderen in hun vrije tijd
zo’n kleurplaat kleuren en tegelijk bezig
zijn met het thema: kinderen wereldwijd naar school. De organisatie van
Cambrinus, Kunst & en de Buren heeft
SOS een donatie gegeven van één euro
voor elke ingeleverde tekening.
De winnaars zijn inmiddels
benaderd en hebben hun tegoedbon-

obiliteite! te
m
n
i
r
e
Uw par tns voor uw comp l
Het adrae rkbeheer!
wagenp

Praktijk voor BioFeedback
Helpt U bij het weer in balans brengen van uw lichaam: o.a. bij
allergiën, voedings-intoleranties, gewrichtsproblemen, artritis,
huidziektes, chronische pijn, giftophoping door bacteriën,
voedingsmiddelen, schimmels, hoofdpijn, migraine.
Speciaal programma voor kinderen met ADHD

Ook voor groepsarrangementen
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Tel. (0478) 69 03 47

nen voor een dagje Toverland of een
ijsbon gekregen.
De winnaars op een rijtje:
Winnaars ijsbon van IJssalon Passi:
Arno Willemse, Maud Vullinghs, Erin
Hendrix en Vera Verstegen.
Winnaars entreekaart Toverland:
Siem Roelofs, Donna Verhoeven, Moos
van de Munckhof en Sander Janssen.

Welkom bij De Paddestoelerij
Een keer iets ánders!
Vakgarage Gommans & de Wit
JULI =
ACTIE
MAAND
Gezellenbaan
8 | 5813
EA Ysselsteyn
(L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Lunchproeverij:
€ 1,50 korting

Elke week een andere
lunchproeverij!
Deze actie is geldig van
maandag t/m vrijdag.
De Venrayseweg is veranderd.

Electro Jan Spreeuwenberg & Zn is een electrotechnische installateur
in Hegelsom. Wij hechten aan kwaliteit en vakmanschap, maar met
een open blik naar de toekomst en nieuwe technieken.
Op dit moment hebben wij een vacature voor een
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ZELFSTANDIGE
MONTEUR
ELECTROTECHNIEK
p
o
c
Uw res voor uw
Het ad rkbe heer!
wagenpa

Afgelopen weekend was voor de bewoners van een stuk Venrayseweg met de mensen van Cambrinus Concerten een weekend waar naar uit gekeken werd. Een half
jaar hebben ze zich samen vol overgave gewijd aan een groot avontuur. De buren
gingen daarbij zover dat ook garages en tuinen voor het publiek werden geopend.
Maar meer nog dan tuinen en deuren zijn er harten open gegaan. Harten van goud.
Buren zijn vrienden geworden.
In de aanloop van het festival was bijna niet uit leggen wat Cambrinus, Kunst en de Buren
zou inhouden. Na afloop is amper in woorden te bevatten wat het waard is geweest.

Horsterweg 80 • 5971 NG Grubbenvorst
tel. 077 3661708

(38 uur)

De functie is gericht op het zelfstandig en goed monteren,
installeren en afwerken van electrotechnische installaties, zowel
bij particulieren als bij zakelijke klanten.
Functie-eisen:
• Opleiding MBO/(E)MSI/TSI
• Ervaring als zelfstandig monteur
• Rijbewijs B
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Representatief, resultaatgericht, initiatief nemen en aanpassings
vermogen zijn kernwoorden
• Flexibel
• Storingsdienst 1 keer per 4 weken

Als Stichting Cambrinus Concerten en de Buren willen we iedereen – die dit
bijzondere weekend hebben mede mogelijk gemaakt – danken uit grond van het
hart. Sponsoren, leveranciers en overheid, zonder hen was dit zelfs niet gebeurd.
Een bijzondere woord van dank naar alle vrijwilligers die hebben mee gewerkt en
uitvoering gaven aan een idee.
Gommans & de Wit
En tot slot een woord van dank aan het publiek dat zich open stelde voor Vakgarage
nieuwe
bieden:
ervaringen en zich de diversiteit van het programma liet smaken. Veel volwassenen
Gezellenbaan 8 Wij
| 5813
EA Ysselsteyn (L)
• Een boeiende zelfstandige functie
lieten zich waarschijnlijk voor de eerste keer sinds hun kindertijd weer eenTverhaal
0478-541945 |• E Een
info@gommansendewit.nl
stuk eigen verantwoordelijkheid
vertellen en vonden dat nog leuk ook... en genoten daarnaast van klassiek of rock,
• Een zeer goed salaris in overeenstemming met de gestelde eisen
www.gommansendewit.nl
van kunst langs de weg of een van geanimeerd gesprek. Kinderen dansten een
voor deze functie
weekend lang en zongen. De straat was weer even hun domein.
Ben
je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de functieCambrinus, Kunst en de Buren is een feest geworden en met tranen werd het
eisen, meld je dan aan met een sollicitatiebrief en je CV bij:
afgesloten. De Venrayseweg is echt veranderd.
Allemaal bedankt voor jullie vertrouwen.
Stichting Cambrinus Concerten en de Buren

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
en iedere eerste zondag van de maand

Electro Jan Spreeuwenberg & Zn, Kogelstraat 7 – 5963 AN Hegelsom
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Will Spreeuwenberg tel. 077-3982102.

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

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

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

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

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

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

AGENDA
America

Oldtimerfestival
zo 10 juli 10.00-18.00 uur
Org: VC De Oldtimers Melderslo
Locatie: Ruiterterrein Horst

Mini-expositie ontwerpen

Kindervakantiewerk

elke wo 13.30-16.30 uur
Locatie: het Peelmuseum

Ma 11 t/m 15 juli
Locatie: parkeerplaatsen
Dendron College

Buitenconcert
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
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

za 9 juli 19.30 uur
Organisatie: Fanfare St. Caecilia
Locatie: voor de Bondszaal

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
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

do 14 juli 10.00-17.00 uur
Locatie: centrum

(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
hanglampen
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
vloerlampen
Gedurende het hele weekend:
tafellampen
vr 17.00 t/m ma 08.00
uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

vaaslampen

wandlampen

Spoedgevallendienst
leeslampen
8 t/m 14 juli
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Broekhuizen

za 9 t/m di 12 juli

Griendtsveen

Kronenberg

vr 8 juli 20.30 uur
Locatie: basisschool De Driehoek

za 9 juli 08.00 uur
Organisatie: Stichting Paarden
en Ponybelangen Limburg
Locatie: D’n Umswing

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

Melderslo

zondag

Examenfuif

Hegelsom

vr 8 juli 20.30-03.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: St. Odastraat

zondag

Kermis

Vertoning ﬁlm
‘De Werelden’

Hegelsom

za 9 juli 19.00 uur
Organisatie: St. Hubertus
Locatie: voor zaal Debije

Horst

Zomercarnaval
za 9 juli 19.00 uur
Organisatie: Café de Beurs
Locatie: tussen de Beurs en de
Mèrthal

Blow Your Speakers –
Drum&Bass vs. Dubstep

Limburgse Dag van het
Paard

Optreden Vurdewind &
Vocalgroup Knus
zo 10 juli 12.00-17.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

Sevenum
Vakantiemarkt

zaterdag

Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis

zo 10 juli 8.30-16.00 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Kasteellaan

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

zondag

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

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Melderslo

za 9 juli t/m di 12 juli

zaterdag
donderdag

hanglampen
hanglampen
hanglampen
vloerlampen
vloerlampen
vloerlampen
tafellampen
tafellampen
tafellampen
vaaslampen
vaaslampen
vaaslampen
wandlampen
wandlampen
wandlampen
leeslampen
leeslampen
leeslampen

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

17.45

Meterik
zaterdag

vervalt

Swolgen
zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Venrayseweg 6 Horst T.077-4671555 / 0413-212674
Venrayseweg 6 Horst T.077-4671555 / 0413-212674

Venrayseweg
6 Horsttoonzaal:
T.077-4671555
/ 0413-212674
openingstijden
vr.14-20 u za.10-16u

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

openingstijden toonzaal: vr.14-20 u za.10-16u
Venrayseweg 6 Horst T.077-4671555 / 0413-212674

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

openingstijden
toonzaal:
vr.14-20
u za.10-16u
openingstijden
toonzaal: vr.14-20
u za.10-16u

Tienray
zaterdag
woensdag

• 4 stukken vlees / 4 soorten saus
• 4 soorten salade / aardappelsalade
• stokbrood / kruidenboter

Brand, ongeval of misdrijf

vervalt
Rozenkrans

Sevenum

COMPLETE BARBECUE

112

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

Kermis

unieke
unieke showroommodellen
showroommodellen
met
hoge
met hoge korting!
korting!

09.30

Meerlo
zondag
donderdag

Tienray

09.45

Horst (Lambertus)

Lottum

Carbootsale

19.15

Griendtsveen

Openluchtconcert Jeugdunie en Harmonie Unie
ma 11 juli 19.30-20.30 uur
Locatie: de Markt

09.45

Grubbenvorst

Clubkampioenschappen
za 9 en zo 10 juli
Organisatie: MVC Apollo ‘68
Locatie: Op de Kamp

10.00

Broekhuizenvorst

Kronenberg

24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

za 10 juli
Locatie: De Schatberg

Verloskundige zorg

T

zondag

Heilige mis

za 9 juli 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

America
zondag

sale
sale

Tandarts

Momenteel wordt er een vakantierooster gehanteerd, enkele tijden
zullen dus afwijkend zijn of er zijn
diensten komen te vervallen.
Voor verdere info verwijzen wij u
naar de desbetreffende parochie.

vr 15 juli 09.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Venrayseweg

Broekhuizenvorst

unieke showroommodellen
met hoge korting!

Venray

Vakantierooster

Natuur- en kroegjestocht

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

Braderie

Kerkdiensten

9

9chts5 p.p.

sle

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

32

nieuws

07
07

