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Met de neus in het net
Theo Clevers, eigenaar van de bekende ijssalons,
weet hoe je een feestje moet bouwen. Op de deels
afgesloten Kloosterstraat in Grubbenvorst hield
eredivisieclub VVV afgelopen maandag haar fanclubdag. Uit de hele regio waren de VVV-fans naar
Grubbenvorst gekomen om hun vedetten van dichtbij
te zien.

De mannen en vrouwen van ‘het
eerste’ deelden handtekeningen uit
en namen zelf de ijsschep ter hand.
Ze hadden er zichtbaar plezier in. In
de speciaal voor deze gelegenheid
gebouwde pannakooi speelden de
mannen en vrouwen van VVV een

Sanering bedrijven
intensieve veehouderij
Op acht locaties gaat de gemeente Horst aan de Maas stallen voor intensieve veehouderij saneren. Daarbij
gaat het om de belangrijkste gevallen waar stallen te dicht bij woonlocaties liggen of de ontwikkeling bedreigen
van de Brede Maatschappelijke Voorziening Kronenberg en Museum De Locht in Melderslo. De gemeente loopt
met deze sanering vooruit op de beleidsvisie Intensieve Veehouderij.
In het coalitieakkoord is afgesproken dat intensieve veehouderij
op plaatsen waar het ruimtelijk en
milieutechnisch mogelijk is, duurzame
ontwikkelingsmogelijkheden moet
krijgen. Op andere plaatsen dient
echter gekozen te worden voor natuur,
wonen en openheid door stallen te
saneren. Deze zogenaamde ‘en-en’strategie wordt op dit moment uitgewerkt in een beleidsvisie. Deze visie
wordt in het najaar aangeboden aan

de raad en de gemeenschap om deze
verder te bediscussiëren en vervolgens
vast te stellen. Tijdens de visieontwikkeling kwamen namelijk enkele knelgevallen naar voren waarbij ondernemers
ook aangaven mee te willen denken
over een sanering. In totaliteit gaat het
nu om acht locaties verdeeld over de
gehele gemeente die gesaneerd gaan
worden. Het totale gebied aan te slopen
stallen bedraagt bijna 2,5 hectare.
Verantwoordelijk wethouder Leon Litjens

van Horst aan de Maas is tevreden
over het resultaat: “Onze aanpak geeft
aan dat we niet alleen bezig zijn met
het bieden van ontwikkelruimte voor
bedrijven maar ook daadwerkelijk ongunstig gesitueerde bedrijven saneren.
Ook met het oog op de huidige maatschappelijke discussie over de intensieve veehouderij en de schaalgrootte
ervan laten we zien dat we ook staan
voor het oplossen van knelsituaties op
plekken waar dat vereist is.”

potje straatvoetbal tegen elkaar. Met
de neus in het net keken de voetballiefhebbers toe. Terwijl de ouders zich
op het terras van de ijssalon tegoed
deden aan een ijscoupe, vlogen elders
in de straat de kinderen de lucht in met
de bungeetrampoline. Fans die hun

voetbalvaardigheden wilden toetsen
konden zich uitleven op de voetbaldarts
of snelheidsproef. Theo Clevers was
duidelijk tevreden over het verloop
van de VVV-fanclubdag: “Mooi om te
zien hoe leuk de VVV-ers met hun fans
omgaan.”
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Polen tevreden over huisvesting Grubbenvorster uitzendgroep

Polen massaal aan de barbecue

halverwege juli te organiseren. Als
locatie werd het gebouw van PTC+ gekozen omdat daar Poolse medewerkers
van de Grubbenvorster uitzendgroep
zijn gehuisvest. Een prima locatiekeuze want de regen maakte buiten
barbecueën onmogelijk.

Barbecue een goed
initiatief

Burgemeester Van Rooij in gesprek met enkele Poolse studenten tijdens de barbecue

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

Vorige week zaterdagavond namen 250 Polen op het terrein van PTC+ in
Hegelsom deel aan een gezamenlijke barbecue. De Poolse werknemers zijn
allen in dienst van uitzendgroep Sun-Power uit Grubbenvorst. De barbecue
werd hen door de uitzendgroep aangeboden als bedankje voor hun inzet bij
oogstwerkzaamheden in Noord-Limburg. Als speciale gast die avond mocht
ook burgemeester Kees van Rooij aanschuiven.
Binnen de gemeente Horst aan de
Maas zijn momenteel zo’n drieduizend
Polen werkzaam. De meesten van hen
zijn werkzaam in de tuinbouwsector.
Veel Polen keren na afloop van het

oogstseizoen huiswaarts en zouden
niet aan de barbecue kunnen deelnemen wanneer deze later in het jaar
gehouden zou worden. Reden voor
Sun-Power om de barbecueavond

Burgemeester Kees van Rooij
sprak met enkele Poolse studenten
die vanuit de Stichting Europese
Praktijkopleiding Studenten (ST.E.P.S.)
stage lopen en werken in NoordLimburg. ST.E.P.S. neemt deel aan
verschillende Europese programma’s
welke geïnitieerd zijn door de Europese
Unie. Met de programma’s wil ST.E.P.S.
het uitwisselen van kennis en ervaring nastreven. Daarvoor heeft de
stichting partners gevonden binnen
agrarische organisaties, universiteiten
en middelbare scholen in Polen. Ook
wordt toenadering gezocht tot instellingen en scholen uit andere Europese
landen om het aanbod te completeren.
Burgemeester Van Rooij: “In de toekomst hebben wij de mensen die aan
de programma’s van ST.E.P.S. deelnemen hard nodig. Het zijn mensen met
veelal een hoge opleiding op allerlei

gebied. Naast hun theoretische kennis
wordt ook praktijkervaring opgedaan.
Een goed initiatief dat ik van harte
ondersteun.”

ST.E.P.S. breder
uitdragen volgens
burgemeester
De barbecue vond plaats in de
kantine van PTC+ in Hegelsom. “Al
sinds onze samenwerking met de
Grubbenvorster uitzendgroep huisvesten wij hier Poolse studenten.
De Poolse mensen zijn uiterst tevreden over de huisvesting bij ons. De
studenten ontbreekt het aan niets”,
laat facilitair manager Ton Baetsen van
PTC+ weten. En de Poolse studenten
zelf? Die spreken met veel lof over
hun verblijf in Horst aan de Maas.
Mateusz Cypcar, Krystof Kofel en Lukosz
Adamczule zijn studenten die hier praktijkstage volgen. Zij zien in de gezamenlijke barbecue een bevestiging dat
hun bijdrage in Noord-Limburg gewaardeerd wordt. Krystof is de enige van de
drie die zich als technisch constructeur
van machines blijvend wil vestigen in
Nederland. Mateusz en Adamczule willen hun praktijkervaring omzetten naar
een baan in Polen.

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

Bij bestelling van
barbecuemenu Chique
vanaf 10 personen:
4 stuks vlees van € 16,20
voor € 15,75 per persoon
5 stuks vlees van € 17,80
voor € 15,90 per persoon

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
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

25% korting op alle
wand- en Vloertegels

Douwe Egberts Koffie
Aroma Rood Pak 500 gram

Exclusieve High Tea
aan het water

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

Snelfiltermaling of grove maling
Is geldig van maandag 25 juli t/m
zaterdag 30 juli 2011

Met: o.a. mini-sandwiches,
onbeperkt thee enz.. 4 personen
reserveren = 3 personen betalen

25% KORTING

VAN € 4,79 VOOR € 3,99

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

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

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.

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.

“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.

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

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Esther kleurt haar weg
naar Miami
Esther Schreurs van Actuelle Haarmode uit Horst is genomineerd voor de Color Zoom Challenge 2011. Met haar
zelfontworpen kapsel eindigde de kapster in de top-3 van kappers in de Benelux, en mag ze naar Miami om verder
te strijden.

Nog even
moed houden
Zomerse
rozijnen bollen
HORST • MAASBREE

Esther eindigde in de top-3 in
Nederland in de categorie Global
Partner Colorist. Op 29 juli bepaalt
een jury of ze eerste, tweede of derde
wordt in die groep. Als ze wint mag ze
haar kapsel nog een keer live maken
tijdens de internationale wedstrijden
in Miami. Plek twee en drie mogen
mee om aan te moedigen. ”Ik hoop
natuurlijk dat ik daar mee mag doen,
maar de reis is vast in de pocket”, zegt
Esther. “Je moet dan in een paar uur
het kapsel van je inzending creëren.
Je moet het dus zelf kunnen en onder
druk kunnen werken.”
“Vroeger wilde ik nooit kapster
worden, het was niet echt mijn
meisjesdroom”, vertelt Esther. “Maar
nu ben ik nog steeds dankbaar dat ik
die keuze ooit gemaakt heb.” Ze werkt
in de salon in Horst, maar sinds een

jaar ook freelance voor het Artistic
Team van Goldwell. Hier werkt ze met
anderen aan de haarmodelijn voor
het kappersmerk. “Mensen doen vaak
minachtend over het kappersvak,
alsof je gewoon even kapper kunt zijn.
Maar je kunt je echt ontpoppen in dit
vak. Het salonwerk is heel leuk, maar
er zijn ook veel mogelijkheden om je
op te werken tot een topstylist.”
Agnes Westerman, die deel uit
maakt van het wereldwijde stijlteam van Goldwell, is Esther’s grote
voorbeeld. Esther bewondert Agnes
omdat ze naast haar drukke stylistenbestaan ook nog gewoon in de
salon staat. “Dat moet ook, dan kun
je je beter inleven of de kapsels die
je bedenkt ook daadwerkelijk te
verwezenlijken zijn voor klanten.”
Esther vindt het fijn dat ze bij Actuelle

de kans krijgt om zich naast haar
salonwerk te ontplooien.
Ze gaat niet oefenen voor de
wedstrijden. “Mocht ik eerste worden
dan ga ik niet teveel voorbereiden.
Ik ga dan op dat moment knallen.”
Ze vindt haar tegenstanders allemaal
heel goed, maar heeft een goed
gevoel bij haar eigen creatie. “Ik hoop
natuurlijk dat ik eerste word.”
Op de vraag of Esther Horst ondertussen niet ontgroeid is, antwoordt ze
meteen ontkennend. “Het is juist heel
fijn als je uit de grote kapperswereld
komt om dan weer een paar dagen
in het leuke kleine Horst te staan.
Dat zorgt ervoor dat je met je beide
benen op de grond blijft.”
Esther zal van 14 tot 20 oktober in
Miami aanwezig zijn bij de kapperswedstrijd.

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Sponsordribbel bij S.V. Lottum
levert 1.550 euro op
De Jako-voetbaldagen bij S.V. Lottum werden vorige week vrijdagmiddag afgesloten met een sponsordribbel.
Een recordaantal van 240 deelnemertjes dribbelden allemaal één kilometer met de bal.
Alle deelnemers aan de sponsordribbel van S.V. Lottum hadden
sponsoren gezocht, die hen betaalden
voor hun gedribbel. In totaal werd 240
keer een kilometer gedribbeld, wat
ruim 1.500 euro opleverde. Het sponsorbedrag werd aan het eind van de
voetbalweek bekendgemaakt.
Er gaat een bedrag van 775 euro
naar Stichting Afasie Noord-Limburg en
wel speciaal naar het Afasiecentrum
in Venlo en Venray. De cheque werd
overhandigd aan de voorzitter van de
stichting Angeline de la Houssaye. Zij
liet in haar dankwoord weten hoe blij
de afasiepatiënten zijn met deze financiële ondersteuning.
De andere helft van de opbrengst
gaat naar stichting Kans op Toekomst.
Deze stichting ondersteunt kansarme
kinderen in Ethiopië die geen ouders

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

€ 34,95

meer hebben, op straat leven of in een
heel arm gezin wonen door ze kleinschalige, structurele hulp te bieden.

Deze hulp is vooral bedoeld om het
voor die kinderen mogelijk te maken
naar school te gaan.

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Ik ben Ingrid
Ze zit duidelijk op haar plek, hier aan de rand van de Kabroeksebeek. Met uitzicht over het veld waar de maïs al
aardig de hoogte in gaat. Ingrid van der Beele is thuis. Ze heeft een lange reis achter de rug. Een reis over de wereld,
die een reis door het leven werd.
De in Horst geboren Ingrid van der
Beele is neergestreken in Meterik. In
haar knusse tuinhuisje ontvouwt ze haar
levensverhaal. “Ik kom uit een gezin van
vier en ik heb een fijne jeugd gehad.
Tijdens mijn puberjaren was ik behoorlijk
rebels en schopte tegen de gevestigde
orde. Na mijn middelbare schooltijd
werd ik een stuk milder en leidde een
braaf bestaan als administratieve kracht.
Ik ging samenwonen met mijn toenmalige vriend. We besloten echter gauw
genoeg om te gaan reizen; op zoek naar
de zon. Na vele omzwervingen kwamen
we dankzij de werkgever van mijn
vriend in Zuid-Afrika terecht. We leefden
op diverse plekken in dit prachtige land.
Tot het fout ging. De relatie kwam
abrupt aan zijn einde en ik wilde niet in
Zuid-Afrika blijven.”
Ontgoocheld keerde ze terug naar
Nederland, waar ze voorlopig onderdak

Hoera geboren

Emma

12 juli 2011
Dochter van
Tim en Carla
Lenssen
Helmissenstraat 9
5872 AS Broekhuizen

zocht bij haar zus en zwager.

“Ik vroeg of ik een paar dagen kon
blijven, maar het werden uiteindelijk
tien jaren. Ik vond werk en besloot om
van het geld, dat ik verdiend had te
gaan reizen. Op zekere dag bond ik mijn
rugzak om en vertrok naar India. In de
daarop volgende tien jaar ging ik onder
andere naar Sri Lanka, Nepal, Tibet en
Malawi. Veel mensen legden mijn reislust uit als vluchten, maar ik beschouwde het als een grote zoektocht. Met als
centrale vraag: ‘Waarom ben ik’. Op mijn
reizen ontmoette ik talloze mensen en
maakte kennis met allerlei culturen en
gewoonten. Wat ik vooral heb geleerd

van deze reizen is om naar binnen te
keren. Reizen is kijken naar jezelf tegen
een andere achtergrond.” Tijdens haar
reizen ging Ingrid zich steeds meer interesseren in het spirituele, maar ook in
het aardse. “In India is men bijvoorbeeld
heel spiritueel met het leven bezig. Dat
uit zich onder meer in het dansen. Ik
heb er les in gehad en het is indrukwekkend om te voelen hoe elke beweging
een betekenis heeft. Het contrast, het
aardse, heb ik vooral in Afrika gezien. De
mensen leven daar dichter bij de natuur,
het aardse. Ik probeer deze elementen
te combineren, omdat ik ze allebei even
mooi vind.”
Inmiddels is Ingrid in Meterik een
praktijk gestart onder de veelzeggende
naam Ikben. “Ik wil mensen helpen.
Door alles wat ik heb gezien en ondervonden heb, ben ik zelfbewuster geworden. Ik heb meer rust gevonden en wil

Geboren

Geboren

Op zekere dag bond
ik mijn rugzak om en
vertrok naar India

Olivier

Janne

15 juli 2011
Zoon van
Martijn & Marianne
Vissers-Direks
Zonnedauw 4
5975 TD Sevenum

15 juli 2011
Dochter en zusje van
Bart Bovee, Jessica Kleuskens
en Bram
Tongerlostraat 18
5975 NC Sevenum

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

Cursus “Financiële Ontwikkeling”
Voor een betere levenskwaliteit.
Info en aanmelden: 06 53 36 41 64

Kom jij ook poemelen?
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

Te koop 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. Dicht bij scholen en winkels.
Vraagprijs 199500,-- Molenstraat 14,
Tel.077 3986707.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Voor winterpreiplanten, groenteplanten,
aardbeienplanten en klein fruit naar
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a, Horst
T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Caravanstalling
tel 077 398 32 95 max lengte 5.20 m.

KiloKnallen bij TerugBlik!!
Nu boeken vanaf € 2.00 per KILO!
Veemarkt 7A Horst www.terugblik.net
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 huur: zeer ruime bovenwoning in
het centrum van Horst.
Begane grond: grote berging, trap
naar dakterras, trap naar eerste etage.
Eerste etage: grote woonkamer met
open haard en tuindeuren naar een
ruim dakterras, keuken van alle gemakken voorzien, berging, toilet, kantoor/
slaapkamer. Tweede etage: twee
ruime slaapkamers, badkamer met
ligbad en douche, inloopkast.
Tel: 077 398 77 81.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: 127 Hours The Eagle - Sanctum - The Adjustment
Bureau - The Rite - The Resident - Blood
Out - - ACTIE: 5 weekfilms voor € 7,50
- Nu ook speciale film pakketten voor
mee op vakantie.

dit overbrengen op andere mensen. Ik
doe dit onder andere met stembevrijding. Dat is een therapie waarbij mensen
hun stem gebruiken om van binnen uit,
naar buiten toe hun verdriet of vreugde
te uiten. Op die manier wordt er aan
blokkades gewerkt, daar komt zo beweging in en ontstaat er ruimte. Er is één
groep waar Ingrid zich speciaal op wil
richten: stiefouders.
Uit eigen ervaring heb ik inmiddels ondervonden dat veel stiefouders
met blokkades zitten. Ze durven met
hun problemen niet naar buiten toe te
treden, terwijl de spanningen binnen het
stiefgezin kunnen oplopen. Met stembevrijding hoop ik ze een helpende hand

Edith Cup gepromoveerd
Op 5 juli is voormalig inwoonster
van Horst Edith Cup gepromoveerd
aan de Radboud Universiteit in

Graag willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor alle felicitaties,
kaarten en cadeaus op onze
trouwdag 24 juni 2011.
Mede dankzij jullie is ons
huwelijk een mooie en
onvergetelijke dag geworden.

Koen en Nicole
Gubbels-Hermans
Te koop: Snijbonen, komkommers,
paprika en mirabellen. Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Verloren sleutelbos; in omgeving
America, Meterik of Horst.
1x autosleutel , 1x afstandsbediening,
4x sleutels. De eerlijke vinder wordt
beloond. Bvd.
Laatste weken tuin-terrasrozen
Potrozen voor tuin of terras. Laatste
weken tot eind juli. Diverse soorten/
kleuren, grootbloemig, tros, klim, heesterrozen OP=OP vanaf 2,50 WEG=PECH.
Zelfbediening dagelijks.
Veenweg 5 A America.

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

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

50
Op zaterdag 23 juli zijn onze
ouders, schoonouders,
opa en oma,

JEU & ELLY
SOBERJÉ
50 jaar getrouwd!
Wij nodigen U van harte uit
op de receptie van
14.30 tot 16.00 uur, bij
‘Galerie de Hoeve’,
Hakkesstraat 30, Venlo
Namens Jeu en Elly,
Kinderen en kleinkinderen
Te koop bouvierpups,
zwart en gestroomd. Inlichtingen
tel. 077 467 16 33.
Te huur of te koop enkele garageboxen of parkeerplaatsen in centrum van
Sevenum info: 06 16 81 53 11.

Ruim zeven weken geleden hebben we afscheid moeten nemen van

Coba Cox-Christiaens
Het was een verdrietig afscheid, maar we zijn tegelijkertijd blij met de
manier waarop we haar naar haar laatste rustplaats mochten begeleiden.
Het kaartje, telefoontje, mail of SMS, de aanwezigheid bij de wake
en/of uitvaart, getuigt van uw medeleven.
We hebben dit als een grote steun ervaren.
Daarvoor zijn we erg dankbaar.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

www.briensveld.nl

Nijmegen. Zij promoveerde tot Doctor
in de Medische Wetenschappen.

De kinderen, aangetrouwden, kleinkinderen
en achterkleinkinderen van moeder.

Dag en nacht bereikbaar

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

te kunnen bieden.” Ingrid geniet met
volle teugen van haar werkzaamheden.
“Ik raak nooit uitgeleerd. In iedere klant
zit een cadeautje voor mij. Ieder verhaal
bevat een element dat mij raakt, waardoor ik een match maak met de klant”.
Op de vraag wat het ultieme doel
is dat Ingrid van der Beele wil bereiken,
antwoordt ze: “Ik wil optimaal in het
‘hier’ en het ‘nu’ kunnen leven. We
zijn met zijn allen veel te vaak met het
verleden of de toekomst bezig en laten
ons te veel leiden door wat er in onze
omgeving gebeurt. Dat brengt veel
onrust en de uitdaging is om deze onrust
bij jezelf weg te nemen. Mijn advies:
volg het verlangen van je hart.”

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

www.theoarts.com

T: 0478 57 14 42
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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Nieuw rozenreceptenboek gepresenteerd in Lottum

‘de Smaak van de Roos’

GroenRijk

40
tot

Onlangs mocht Joke Kersten, voormalig burgemeester van Grubbenvorst, het rozenreceptenboek ‘de Smaak van
de roos’ in ontvangst nemen. Het betreft het tweede boek van rozenliefhebster Diet Vergeldt-Christians uit Lottum.
Haar eerste boekwerk ‘Rozen om op te eten’ verscheen in 1998.

Maasbree
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op alle tuinmeubelen!

GroenRijk Maasbree
Kanaalweg 7 • 077-4650080
www.groenrĳk.nl

presentatie van het tweede rozenreceptenboek.”

Rozen om op te eten
In de tuin bij Landhuis De Maashof
staan meer dan 150 verschillende rozensoorten die geschikt zijn voor rozendelicatessen. Rozensoorten om op te
eten of te verwerkten in gerechten zijn
Damascener, Rugosa, Gallica, Portland,
Centifolia en Engelse rozen. Dit zijn
allemaal geurende rozen. Belangrijk
is wel dat ze onbespoten zijn en geen
kunstmest hebben gehad. Natuurlijke
mest mag wel.
Wie de recepten zelf eens wil
uitproberen kan het boek ‘de Smaak
van de roos’ bestellen bij Diet Vergeldt,
telefonisch via 077 463 19 24 of via
www.demaashof.nl Het rozenreceptenboek kost 22,95 euro.

Het Boergondisch feestmaal op
de Bergerhof begint zondag om 16.30
uur. Er zijn ongeveer veertig plaatsen beschikbaar. Kosten zijn 39,50
euro inclusief de rondleiding en een
welkomstdrankje. Reserveren is nodig
en kan via www.vaneigenerf.nl
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boerenzoon over hoe boeren vroeger
van nature duurzaam leefden en bouwden, vanuit zuinigheid. Het feestmaal is
ook opgezet zodat mensen zich richten
op duurzaam consumeren en om het
bewustzijn over de oorsprong van
voeding te vergroten.
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De historische boerderij de
Bergerhof in Sevenum en de bijbehorende landerijen zijn ideale de
omgeving voor een boergondische
maaltijd. Gasten worden ontvangen
met een welkomstdrankje en kunnen
plaatsnemen aan lange tafels voor een
seizoensgerecht.
De organisatie van het
Boergondisch feestmaal ligt in handen
van Stichting Van Eigen Erf. Zij willen
biologische producten uit eigen regio
promoten. Chef-koks maken een drieof viergangenmenu met biologische
seizoens- en streekproducten, waarna
de gasten in de stal of de wei van deze
maaltijd kunnen genieten. Ook worden
zij tussen de gangen door rondgeleid
over de boerderij en de velden.
De historie van boerderij de
Bergerhof viel in de smaak bij Jo
Geurts, waarna hij besloot om de
uthentieke boerenbouw en de streekeigen erfbeplanting in stand te houden.
Tijdens de rondleiding vertelt de
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De vijfde editie van het ’Boergondisch’ feestmaal start in Sevenum. Op zondag 24 juli heet Jo Geurts gasten
welkom op zijn historische boerderij de Bergerhof in Sevenum. Hier kan men aanschuiven voor een diner in de wei.
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Boergondisch feestmaal
van start

w
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vinden als hij ze nodig had. Dat was het
moment waarop ik besloot alle recepten vast te leggen in een boekwerk”,
aldus de schrijfster.
Een bijzonder moment voor
de Lottumse rozenliefhebster was
de overhandiging van haar eerste
rozenboek aan koningin Beatrix
op 24 augustus 1999. “Mijn eerste
rozenreceptenboek was net een jaar
uit toen koningin Beatrix een bezoek
bracht aan Noord-Limburg. Ik mocht
haar op de Markt in Lottum mijn
rozenboek overhandigen. Koninklijk
bezoek zat er twee weken geleden
echter niet in”, lacht ze. Haar man
Leo vult haar spitsvondig aan: “De
roos wordt ook wel ‘de koningin der
bloemen’ genoemd en aangezien wij
veel rozen in onze tuin hebben was
er toch een koninklijk tintje bij de

• ww

Voor schrijfster en rozenliefhebster
Diet Vergeldt is het op papier zetten van rozenrecepten meer dan een
hobby. “Veel mensen weten niet dat
rozen in de keuken te gebruiken zijn.
Vele eeuwen geleden werden rozen
gebruikt als ingrediënt voor bijzondere gerechten en als geneesmiddel.
Ook nu nog is de etherische olie een
van de meest belangrijke oliën in de
aromatherapie. Met rozenwater en de
bloemblaadjes van de roos kunnen
verrassend lekkere gerechten worden
gemaakt”, zegt Diet Vergeldt. Samen
met haar man Leo runt ze Landhuis De
Maashof nabij veerpont Lottum-Lomm.
Leo is kok en verwerkt in zijn gerechten
rozeningrediënten uit eigen tuin. In het
verleden kreeg Leo de recepten van zijn
echtgenote die ze uitschreef op papier.
“Vaak kon Leo de recepten niet meer

honden
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De tijd van toen bij
Tierelantynen

Mediterrane
smaken in de Peel
Farmer House Products aan de Venloseweg in Horst maakt ambachtelijke
kazen. Maar denk hierbij niet aan de gewone, gele, Hollandse kazen. Piet
Berkhout maakt feta, mozzarella en baccaroumi. Ook hij is op de streekmarkt op dinsdag 2 augustus in het centrum van Horst te vinden.

Aan de Hees in Sevenum ligt een klein winkeltje en atelier met oude en brocante spullen. Een betere naam dan
Tierelantynen had eigenares Marlie Wijnhoven niet kunnen bedenken. In het winkeltje kunnen bezoekers snuffelen
naar leuke spulletjes en in het atelier kunnen workshops gevolgd worden.
Math Swinkels en Piet Berkhout in de kaasmakerij
Sinds enkele jaren is Marlie begonnen met het geven van mozaïekworkshops, maar al veel langer verzamelt ze
oude spulletjes. In het winkeltje staan
diverse kleine beeldjes, veel servies,
oude sieraden, antieke tasjes, oude
houten kasten, kristalwerk, vogelkooitjes, een oude stormlantaarn: genoeg
om de ogen uit te kijken.
Marlie: “Ik ben lyrisch van oud spul.
Vroeger werd alles veel mooier en met
veel meer aandacht gemaakt. Ik denk
dat 95 procent van wat hier staat echt
oud is. Het leukst is als er een verhaal

achter zit. Zo heb ik een oude nonnenkast, die helemaal doorleefd is.”
Het belangrijkst vindt Marlie om
bezoekers te prikkelen om zelf wat
met hun oude spullen te doen. “Het is
zonde om iets weggestopt in een doos
te laten liggen. Met een beetje creativiteit kun je iets al gauw als decoratie
neerzetten. Zo maak ik ook gedenkspulletjes, hiermee kunnen mensen
dierbare herinneringen functioneel
gebruiken.”
Niet alleen haar winkeltje is veelzijdig, ook bij haar workshops is van

alles mogelijk. Voor elke gelegenheid
is er wel iets te doen. Er worden tegels,
vogelhuisjes, schalen en fotolijstjes
gemozaïekt. Samen met Tim Neven van
Bloem&Decor geeft Marlie workshops
in combinatie met natuurmaterialen.
“Ik heb nu al aanvragen voor decoraties
die mensen afgelopen jaar met kerst
en carnaval hebben gezien.”
Tierelantynen is open op afspraak en elke zaterdag van 13.30 tot
17.00 uur. Voor meer informatie over
de verschillende workshops:
www.tierelantynen.nl

Piet Berkhout is de algemeen
directeur van Farmer House Products
en een echte Noord-Hollander.
Hij kwam in 2001 met zijn vrouw
voor zijn werk van Schagen naar
Limburg. In 2008 begon hij bij Farmer
House Products.
In 2003 nam de voorganger van
Piet Berkhout het bedrijf over van Jan
Slangen uit ’t Veulen. Een neventak
van dat bedrijf was de productie
van fetakaas (officieel moet deze
variant zachte witte kaas genoemd

1990 | 2011

Laat u eens verrassen!

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

www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

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

Wegens de bouwvakantie
zijn wij gesloten van
25 juli t/m 19 augustus
Wij wensen iedereen
een zonnige vakantie toe!

worden). Het bedrijf is na de overname verhuisd naar Horst en is zich
gaan focussen op de kazen. Het is
sindsdien een ambachtelijke zuivelfabriek. “Er wordt heel veel handwerk
gedaan, bij ons moet de kaasmaker
nog nadenken”, legt Piet uit.

Bij ons moet
de kaasmaker nog
nadenken
De melk voor de kazen komt van
koeien uit de gemeente, maar ook
van geiten en waterbuffels uit de
omgeving. De Limburgse herkomst
van de kazen wordt verwerkt in
de namen van de kazen. Zo is de
St. Petrus Witte, witte kaas van
geitenmelk, vernoemd naar de
beroemde geitenhoeder die in de
Middeleeuwen in de Peel waakte
over het wel en wee van de geiten.
“Onze kazen passen goed bij het
bourgondische Zuiden, beter dan
boven de rivieren. Daar willen ze
toch het liefst de degelijke Hollandse
kazen. Maar ook daar verandert de
houding geleidelijk”, zegt Piet.
Het is opvallend dat de mediterrane kazen in het Limburgse land
gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld Mozzarella di Peel. “Maar de
smaak van onze buffelmozzarella is
vergelijkbaar met Italiaanse mozzarella. En, met alle drama van de
afgelopen jaren waarbij kaas van
de Italiaanse markt nep bleek of
niet veilig, is Limburgse kaas een
stuk betrouwbaarder. Wij hebben
de hoogste certificering mogelijk”,
vertelt Piet trots.
Piet staat op de jaarmarkt om het
bedrijf wat bekender te laten worden.
“Weinig mensen weten dat Farmer
House Products hier in Horst zit, en
we willen graag onze producten
laten zien. Ook al verkopen we hier
aan de fabriek zelf niet, onze spullen
zijn voor consumenten wel in de
omgeving te koop.”
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Liesbeth Coenders is trots op haar grand café

’Wow, wat een mooi café’
Na de renovatie van het Wilhelminaplein enkele jaren geleden is het plein het bruisende uitgaanscentrum van
Horst. Eén van de meest markante zaken aan het plein is Liesbeth’s Grand Café.

Liesbeth Coenders is een echt
horecadier. Op haar 21e vroeg ze al
dispensatie bij het Rijk aan om haar
eigen café aan de Noordsingel in
Horst te mogen openen, de minimumleeftijd daarvoor is normaal

gesproken 23 jaar. Enkele jaren later
nam Liesbeth zalencentrum De Alde
Lind over, een zaak die ze tot drie jaar
geleden heeft gehad. Haar hart ligt
echter al vijftien jaar bij haar grand
café aan het Wilhelminaplein. “Toen

ik in het café aan de Noordsingel zat,
zei ik al tegen anderen: ’als er ooit
een café is dat ik wil hebben, dan
is dat het wel.’ Ik zag toen al welke
mogelijkheden dit pand had en hoe ik
het graag wou hebben.”

Het was zakelijk een
goede leerschool
Toen Liesbeth de kans kreeg om
het café over te nemen, greep ze
die dan ook met beide handen aan.
De overname ging echter niet zonder
slag of stoot. Een conflict met brouwerij
Heineken mondde uit in een twee jaar
lange juridische strijd die uiteindelijk
in het voordeel van Liesbeth werd
beslecht. “Ik gun dit niemand, want die
twee jaar waren echt verschrikkelijk,
maar we zijn er wel goed uitgekomen.
Het was zakelijk gezien een goede
leerschool”, vertelt Liesbeth terugkijkend.
Liesbeth runde De Alde Lind en
Grand Café Coenders, zoals het in die
tijd heette, samen met haar broer
Herbert. Toen de strijd met Heineken
was afgelopen, was het tijd voor een
nieuwe stap en werd de zaak aan
het Wilhelminaplein omgedoopt tot
Liesbeth’s Grand Café. “Met die naam
had ik het in het begin wel moeilijk.
Ik dacht dat als het café Liesbeth zou
heten, ik er ook altijd moest zijn.
Maar als het van ’s ochtends tien tot
’s nachts open is, kan dat niet. Aan
de Noordsingel was het café echt
aan mij opgehangen, dat ging me
op een gegeven moment benauwen. Bij het grand café kunnen we
niet zonder personeel. Herbert en ik

blijven het gezicht van de zaak, maar
het personeel heeft hier hun eigen
verantwoordelijkheden. Daardoor heb
ik wat meer vrije tijd en ben ik vooral
overdag hier te vinden en ’s avonds
vaak niet. Ik ben nu 45 en zit al vanaf
mijn 21e in de horeca. Ik heb lang bijna
dag en nacht gewerkt, maar probeer nu
meer vrije tijd te creëren. Als ik vroeger
een tennistoernooi had, hoopte ik dat
ik niet in de finale kwam, want in het
weekend had ik nooit tijd.”

We hebben een
prachtig plein gekregen
Inmiddels heeft Liesbeth haar zaak
aardig op orde. Ze is trots op haar café.
“Als ik foto’s zie, denk ik ’wow, wat een
mooi café’. Hier komt iedereen, jeugd,
hun ouders en grootouders, maar ook
de zakenman.” Ook de samenwerking
met de andere horecagelegenheden
bevalt haar goed. “We proberen samen
het plein levendig te houden, maar
hebben ieder onze eigen dingen.
Ik vind dat we een prachtig plein
hebben gekregen, zeker nu ook Passi
erbij is gekomen. Veel mensen komen
hier eten en halen bij Passi een ijsje.
De jeugd komt op vrijdagavond hier
om nacho’s te eten en tegen een uur
of twaalf steken ze over naar Café de
Lange of Blok10. Dat vult elkaar mooi
aan, of niet?”
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Nieuw Kronenbergerhof

Oud-Limburg in
een modern jasje
Op dit moment zijn wij alle lopende
zaken op een rijtje aan het zetten.
Vanaf maandag 15 augustus staan wij weer als
vanouds voor u klaar.
Voor vragen kunt u vanaf die datum contact opnemen
met Gino Douven, telefoonnummer 077-3986084.

Het terras aan de rand van Kronenberg zit vol met fietsers die een kopje
soep eten en genieten van het Peellandschap. Restaurant Nieuw
Kronenbergerhof is opgetrokken in een oud-Limburgse stijl met een modern
tintje. De stoven en karrewielen nemen je mee naar vervlogen tijden,
terwijl het interieur en de bourgondische kaart je overtuigen van de
moderne aanpak van Karin en Ton Welten.

Tot ziens bij Party en Sportcentre De Riet

Starters
in de regio
Gerrie van den Hoef
Uitvaartbegeleiding
Bedrijf

Gerrie van den Hoef
Uitvaartbegeleiding
Eigenaar Gerrie van den Hoef
Adres
Broekhuizerweg 5
Plaats
5866 BA Swolgen
Telefoon 06 19 08 28 14
E-mail
info@
gerrievandenhoef.nl
Website gerrievandenhoef.nl
Activiteiten
Gerrie van den Hoef
Uitvaartbegeleiding is een
kleinschalige, professionele
onderneming met een
persoonlijke benadering.
Het bedrijf is dag en nacht
bereikbaar. Gerrie van den Hoef
Uitvaartbegeleiding verzorgt en
begeleidt een begrafenis of
crematie van a tot z. Altijd met
aandacht en respect voor eigen
persoonlijke wensen van de
overledene en nabestaanden.
Daarbij wordt niet alleen
aandacht besteed aan de
begrafenis of crematie zelf,
maar ook aan de fase die
daaraan vooraf gaat en daarop
volgt.

Weltersweide 22a, Horst
Gino Douven
Lies Schattevoet
Fred Douven

Ton heeft altijd al in de horeca
gewerkt. “Volgens mijn ouders wilde
ik op m’n tweede al kok worden.
Ik heb hen ook altijd meegeholpen en
op mijn vijftiende ben ik begonnen
aan de koksschool.” Ook Karin heeft
veel ervaring in de horeca. Hun grote
droom was het openen van een eigen
restaurant. In juli 2006 namen ze
Kronenbergerhof in Kronenberg over.
“Toen zijn we dus hier gekomen.
Dit was een goede locatie, en het
restaurant dat hier zat was tot een
aantal jaren geleden altijd populair.”
Ton en Karin zagen de uitdaging om
het restaurant weer nieuw leven in
te blazen. Ze vonden het fijn hoe ze
als niet-Limburgers daarbij snel in
de gemeenschap zijn opgenomen.
“Mensen kwamen binnen om te
kijken hoe het met de verbouwing
stond en begonnen meteen te vragen,
heel leuk.” Ton vindt het fijn dat het
restaurant echt bij het dorp hoort.
“Het is echt een punt in Kronenberg.”

Vroeger was dit
een schuur voor
varkens, schapen en
koeien
Ze zijn trots op wat ze zelf hebben
opgebouwd. “Toen we hier kwamen
was het een enorme ravage, dus moesten we alles vernieuwen”, denkt Ton
terug. “Wat we toen allemaal tegenkwamen. Vroeger was dit een schuur
voor varkens, schapen en koeien en
tijdens de verbouwing vonden we in de
vloer complete voerbakken terug.”
Dat er historie in het pand zit,
is ook te merken aan de bezoekers.
Ton vertelt over een groep mannen van een jaar of 80 die een tijd
geleden naar het restaurant kwamen.
“Vroeger was hier een kwartier voor

Duitsers. Die mannen hadden daar ook
in het bos gezeten. Daar staat hier nog
een gedenksteen voor. Ze kwamen
met verhalen over een schuilkelder
hier. Dan moet je hier de trap op en de
hoek op, de opkamer in, vertelden ze.
En ja hoor, daar was een kantoor met
een dichtgetimmerde planken vloer.
Het was ons helemaal niet opgevallen,
maar onder de vloer was inderdaad
die ruimte, er stond nog een bankje
en al. Nu hebben die mannen hier
wel vaker een reünie en vertellen ze
allemaal dingen die wij nog niet gezien
hebben.”

Echte ouderwetse
deuren
Het gebouw aan de overkant van
de straat, met de naam De Schuur,
werd tot nu toe gebruikt voor feesten
en partijen. “Maar nu wordt het
verbouwd en willen we een tweede
restaurant beginnen. Het bestaande
restaurant richt zich meer op culinair
eten. Dit nieuwe gedeelte heeft
meer een boerderijstijl met gezellige
huiskamer en zo. Hopelijk gaan we hier
begin september open. Hier bieden
we dan mensen lekker eten voor
weinig geld.” Karin en Ton willen de
oud-Limburgse stijl graag vasthouden.
“Ik heb de deuren uit Brazilië moeten
halen, maar het zijn echte ouderwetse
deuren”, vertelt Ton trots.
Voor de toekomst heeft Ton
plannen genoeg. Hoewel zijn hart
ligt bij het culinaire gedeelte zal hij
de komende tijd vooral druk zijn
met het opzetten van het nieuwe
restaurantgedeelte. Zijn zoon, die nu
ook in de keuken staat, zal daarbij
meehelpen. Als dat eenmaal loopt gaat
hij weer snel terug naar de culinaire
kant. “Dat friemelwerk, alles vers, zelf
brood en bonbons maken, dat vind ik
het leukst.”

Doelgroep
Zij zijn vooral werkzaam in
de regio Venlo, Venray, Horst,
Bergen, Boxmeer en de Duitse
grensstreek.

Respectvol en
liefdevol afscheid
Onderscheidend vermogen
Gerrie van den Hoef ziet het
als een groot voorrecht om
gedurende enkele dagen
intensief bij de kring van
naasten van een overledene
betrokken te zijn en samen met
hen zorg te dragen voor een
respectvol en liefdevol afscheid
van een dierbare. Het is voor
haar erg belangrijk dat ze heel
persoonlijk begeleiding en
ondersteuning kan bieden,
samen met alle betrokkenen.
Allereerst gaat haar aandacht
uit naar de wensen van de
overledene. Niet alleen mag
een mens met veel toeters en
bellen welkom geheten worden
in deze wereld, ook bij het
verlaten hiervan verdient hij of
zij aandacht, respect en liefde.
Niet meer en niet minder.
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Van legkip
naar hangplant
Tuindeskundige Wiel Jenniskens is al jaren een begrip in Horst aan de
Maas. Samen met zijn vrouw Gon runt hij een tuincentrum. Tot 1 augustus,
want dan sluiten Wiel en Gon definitief hun bedrijf aan de Kogelstraat in
Hegelsom.
“Het begon allemaal toen steeds
meer mensen interesse toonden in
scheutjes en zaden van planten uit
onze tuin”, vertelt Wiel. “Ik besloot
van mijn hobby mijn werk te maken
en opende een tuincentrum hier in
Hegelsom. Op de plek waar eerst
het kippenhok stond, werd een kas
gebouwd. Vervolgens is in de loop van
de jaren het tuincentrum verrezen.
“De klanten komen van Zuid-Limburg
tot Brabant voor net dat ene bijzondere plantje. Ik zoek dan net zo lang
tot ik het heb gevonden. Zo heb ik
wel eens vijf jaar gezocht voordat

ik een bepaalde plant voor een van
mijn klanten had gevonden.” Het is
duidelijk dat Wiel helemaal in zijn vak
opgaat.
Nu is echter de tijd gekomen om
te stoppen. “Maar we gaan niet achter
de geraniums zitten, die hebben we
allemaal verkocht”, lacht zijn vrouw
Gon. Dochter Ilse heeft sinds enkele
jaren haar eigen bedrijf geopend, pal
tegenover het tuincentrum van haar
ouders. “We gaan haar af en toe een
handje helpen en bovendien blijf ik
als ‘de groendeskundige’ mijn praatje
bij radio Reindonk doen”, besluit Wiel.
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Vernieuwde formule rijdende
winkel Grubbenvorst
Deze week konden inwoners van Grubbenvorst en Blerick de vernieuwde rijdende winkel van Peter en Marlie
Relouw-Janssen bewonderen. Onder de naam relouw-janssen.nl is ook een begin gemaakt met een nieuwe formule
van de rijdende winkel. Peter Relouw is geen onbekende in Grubbenvorst en omgeving. Jarenlang bracht hij
boodschappen aan huis. Eerst als SRV, Springer en Partners en tot deze week onder de naam Attent aan Huis. Met
aanschaf van een jongere rijdende winkelwagen en een eigen formule hoopt Relouw zijn klanten nog jaren te
voorzien van winkelgemak aan huis.
Peter Relouw (43) trad al vroeg
in de voetsporen van zijn vader. Zijn
ouders begonnen in 1970 met een
rijdende winkel. In 1989 overleed
vader Relouw ten gevolge van hartproblemen. Peter zette daarop het werk
van zijn ouders voort en in 1991 trad
ook zijn echtgenote Marlie toe tot het
bedrijf. Anno 2011 was de ruim 20 jaar
oude ‘SRV-wagen’ aan vervanging
toe. Het echtpaar Relouw besloot een
nieuwere rijdende winkel aan te schaffen. Peter: “Ik moest wel omsteken van
winkelwagen omdat er teveel gebreken kwamen aan de oude. Je wilt niet
weten welke schade drempels veroorzaken aan een rijdende winkelwagen”,
zegt hij. De nieuwe winkelwagen ligt
iets hoger op de weg en is iets breder
dan de oude wagen. Met de aanschaf
van de vernieuwde rijdende winkel
Peter Relouw geflankeerd door zijn
verwacht Relouw nog jaren vooruit
echtgenote Marlie en schoonzus Doreen
te kunnen en er een goede boterham
mee te verdienen.
Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst
onder het bezorggebied van bestellingen.
“Door mond-op-mondreclame zijn we in
Horst en Hegelsom bekend geworden.
Mijn echtgenote Marlie en mijn schoonzus Doreen nemen de bestellingen aan
Relouw houdt van zijn vak en kan
De rijdende winkel bezorgt dageen doen de bezorging. Inmiddels hebniet zonder het klantcontact. “Ik heb de lijks in Grubbenvorst, Sevenum, Blerick,
ben we al een tweede bezorgbus erbij
afgelopen jaren een relatie met mijn
Velden en Lomm. Tevens wordt er ook
genomen want de vraag blijft groeien”,
klanten opgebouwd. Daardoor ben ik
nog dagelijks vers brood en gebak bealdus Peter. Boodschappen doen via de
goed op de hoogte van wat leeft in de
zorgt van Bakkerij ’t Bruëdje uit Blerick.
webwinkel van Relouw is ook mogelijk.
dorpen. Ik ben een luisterend oor en
De vraag naar bezorging van brood
“Een aanvullende service naar onze
dat waarderen klanten. Het gaat niet
en gebak is nog steeds groeiende en
klanten toe. Bij ons is de klant koning en
alleen om de verkoop van producten
daarmee ook het bezorgen van besteldat zal wat mij betreft nooit veranderen”,
maar om ook om de belangstelling
lingen. Inmiddels vallen ook de kernen
voor elkaar”, zegt hij.
van Horst, Meterik, Hegelsom, Melderslo, sluit Peter af.

Klantcontact is
belangrijkste

Drempels zijn
ondingen voor een
rijdende winkel

HEINEKEN 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

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Linders
Linders

es € 5,99
Prijs per ﬂsprijs
Doo
€ 27,99
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en zo
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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.

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik
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.

Marc Wijnhoven

In Kronenberg ontmoet onze HALLO-verslaggever de 35-jarige Marc
Wijnhoven. Hij woont er samen met zijn 34-jarige vriendin Sandra Vestjens,
zijn eerste jeugdliefde. De twee wonen sinds drie jaar samen. Marc leerde
Sandra in 1992 op 16-jarige leeftijd kennen maar verloor haar uit het oog.
Dertien jaar later in 2005 liepen ze elkaar weer tegen het lijf in Haarlem,
waar Sandra toen woonde. Er volgde enkele jaren van op en neer reizen
tussen Haarlem en Kronenberg. In 2008 trok Sandra bij hem in. Marc
Wijnhoven wordt deze week Geplukt.

Wat zou oom Jac
nu van het bedrijf
vinden?
Over het wonen in Kronenberg
niets dan lof. Marc: “Het dorp vormt
een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent. Een gezellig dorp met
leuke activiteiten zoals het Zomerfeest
en Zondag in ‘t zuiden. Het verenigingsleven spreekt mij enorm aan. Het
eerste voetbalelftal van Kronenberg
is dit jaar kampioen geworden en
promoveert nu van de zesde klasse
naar de vijfde klasse. En wat dacht
je van onze fanfare Monte Corona?
Zij organiseren tussen alle muzikale
bedrijvigheid door Friends for Music
en spelen ook nog eens in de afdeling
Superieur. Dat vind ik echt keigoed.”

Rib-eye

met rode wijn
jus, gebakken
aardappelen en
witlof
Benodigdheden:
600 gram vastkokende aardappelen, geschild
5 eetlepels roomboter, in blokjes
1 teentje knoflook, geperst
100 ml volle rode wijn
1 pot vleesfond (380 ml)
1 eetlepel tijm
1 eetlepel koude roomboter, in
blokjes
500 gram witlof
4 rib-eyes
1 eetlepel olie
4 sjalotten, gesnipperd
Bereiding:
· Aardappelen in gelijke partjes
snijden en droogdeppen;
· in een bakpan 2 eetlepels boter
verhitten. Aardappelen toevoegen,
met zout en peper bestrooien en
in 20 minuten afgedekt op een
laag vuur gaar laten worden. Pan
regelmatig schudden (maar het
deksel niet van pan nemen!).
· in een steelpan de knoflook in één
eetlepel boter fruiten. Wijn erbij
schenken en op hoog vuur kort
inkoken;
· vleesfond en tijm toevoegen en
laten inkoken tot sausdikte;
· koude boter snel met een garde
door de jus kloppen. Saus met
zout en peper op smaak brengen
en warm houden;
· witlof halveren en in de lengte in
repen snijden. In een koekenpan
de witlof in 2 eetlepels boter in 10
minuten goudgeel bakken, af en
toe omscheppen. Op smaak
brengen met zout en peper.
· grillpan verhitten. Rib-eye met
zout en peper bestrooien en met
olie bestrijken. Vlees op hoog vuur
4 tot 8 minuten grillen, halverwege keren;
· aardappels, witlof en rib-eye over
vier borden verdelen. Sjalot en
saus over het vlees scheppen.

ruimte voor het beoefenen van hobby’s. “Als ik vrij ben, ben ik vaak thuis
bezig in de tuin. Ook motorrijden doe
ik af en toe, maar mijn grootste hobby
is toch wel duiken. Dit doen we alleen
wanneer we op vakantie zijn. Sandra
werkt bij een reisbureau waardoor we
vrij gemakkelijk kunnen boeken. Ook
bezoeken we met enige regelmaat de
sauna waar we dan lekker samen kunnen ontspannen.” Aan sporten komt
Marc nauwelijks toe terwijl hij dit wel
vaker zou willen doen. “Ik zou eigenlijk
moeten fitnessen, maar het komt er
de laatste tijd niet meer van. Normaal
sport ik samen met een vriend, maar
ook die heeft het momenteel erg druk.
Na de vakantie pakken we de draad
weer op”, belooft hij.

Marc nam in 2008 het bedrijf van zijn
vader over en daar is hij trots op. “De
onderneming is opgebouwd door mijn
vader en oom Jac. Mijn oom is zestien
jaar geleden overleden. Ik zou wel eens
willen weten wat hij nu van het bedrijf
zou vinden.”
Als eigenaar van de onderneming
heeft Marc door tijdgebrek niet veel

De Kronenberger is eigenaar van
Gebroeders Wijnhoven in Horst. Het
bedrijf is gespecialiseerd in complete
raam- en vloerdecoratie en binnenen buitenzonwering. “Maar ook voor
kunststof en aluminium kozijnen,
rolluiken, afdaken, horsystemen en
alle aanverwante artikelen ben je bij
ons aan het juiste adres”, zegt hij.

PUZZEL

HALLO van afgelopen week: Brede discussie megastallen

Veur en taege motte klaage,
Um ôs as meense te behaage.
Ma té veul blabla,
As zeej zich ma,
neet wie die vèrkes goan gedraage.

Limburgse Boter kruimelvlaai
Volgens traditioneel
recept
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Roomboter croissants
4 stuks
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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.

5

Thuis is de ondernemer meestal in
zijn tuin te vinden. Vorig jaar hebben
Marc en Sandra hun tuin opgeknapt
en dat vinden ze nu het mooiste
plekje van Kronenberg. Veel buiten
vertoeven betekent weinig tijd om
tv te kijken. Het nieuws wil hij wel
volgen maar daar is dan ook alles mee
gezegd. Op de vraag waaraan hij een
hekel heeft zegt hij: “Aan arrogantie.
Mensen die denken dat ze meer zijn
dan een ander door de functie of
status die ze hebben.” Een trekje dat
absoluut niet van toepassing is op
hemzelf.
We mogen hem zelfs midden in
de nacht wakker maken voor een
varkenshaasje. “Maar ik denk niet dat
iemand mij wakker krijgt”, voegt hij
er lachend aan toe. Het uitgaansleven
van Marc en Sandra beperkt zich
hoofdzakelijk tot het drinken van een
biertje op donderdagavond bij dorpscafé Ummenthun. Buiten Kronenberg
bezoeken ze de kermis van Sevenum,
elk weekend uitgaan doen ze niet.
Op vakantie gaan vinden ze leuk,
mits de werkzaamheden op het bedrijf
dat toelaten. “We gaan halverwege
de herfst naar Costa Rica. Sandra
heeft deze reis gewonnen met een
prijsvraag. Uiteraard gaan we daar
ook duiken en daar verheugen we
ons nu al op”, sluit hij het interview
af. Marc Wijnhoven, een sympathieke
man zonder kapsones. Een man die
met zijn eerste liefde Sandra zijn draai
heeft gevonden in Kronenberg.

RIX LIMERICK

Sudoku
7

Ik heb een hekel aan
arrogantie

€
Derix
Kerkstraat 22, tel 077-3981085,HORST
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De locatie van de skatebaan bij de Lambertuskerk is levensgevaarlijk
Ongeveer tweederde van de stemmers (64%) was het eens met de stelling,
de skatebaan aan de Hoofdstraat ligt op een erg gevaarlijke locatie. Echter, 36%
van de stemmers vond de nieuwe skatebaan helemaal niet zo levensgevaarlijk.
Er is al veel kritiek geweest op de skatebaan sinds de opening op 2 juli. De
locatie zou niet goed zijn en de baan zelf is stevig bekritiseerd. De ligging aan
de drukke Hoofdstraat zou het grootste probleem zijn, maar ook het ontbreken
van een halfpipe en de ondergrond zijn beklaagd.
Ondertussen heeft de gemeente een skate-element een kwartslag ge-

draaid, zodat het niet meer op de weg uitkomt en hebben ze hekken geplaatst
om te voorkomen dat skaters de weg op schieten. Volgens raadslid Roy Bouten
is de gemeente nog druk aan het werk met de skatevoorziening. Zo komt er
wellicht nog een element bij, komt er een permanente afscheiding van de weg
en worden er struiken aangeplant.
Met de huidige ontwikkelingen van de skatebaan wordt een deel van de
kritiek afgezwakt, terwijl andere kanttekeningen blijven bestaan. Het is een
project wat nog volop in ontwikkeling is.

De kiosk op het Wilhelminaplein moet blijven staan
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Na alle commotie rondom de geplande nieuwbouw van ijssalon Passi
leek de rust op het St.Lambertusplein weergekeerd. John van de Pasch liet het
St. Lambertusplein voor wat het was en vestigde zijn nieuwe salon in de Smidse
aan de Veemarkt. De kiosk, een karakteristiek pandje dat duidelijk niet bij
iedereen in de smaak viel zou ten prooi vallen aan de sloophamer.
Onlangs echter vestigde een landelijk bekende keten een tijdelijk informatiecentrum in de ‘puist’, zoals de kiosk in de volksmond wordt genoemd.

De gemeente Horst aan de Maas verhuurt het pand tot eind november. Dan zal
het pand definitief van het St. Lambertusplein worden verwijderd. Toch gaan
er stemmen op dat het pand moet blijven staan. Het zou ook nu weer zijn nut
bewijzen Tegenstanders blijven volharden in het feit dat de kiosk voorgoed moet
verdwijnen.
Betekent dit toch opnieuw een nieuw hoofdstuk in het verhaal rondom de
kiosk of valt het doek na november 2011 definitief?

Uitslag vorige week (week 28) > De gemeente Horst aan de Maas moet de verkeersborden gewoon laten staan
> eens 65% oneens 35%

DE VOORJAARSCOLLECTIE NU VOOR
DE HELFT VAN DE PRIJS!!!

INGEN
AANBIED
ZE WEEK

***m.u.v. basis en nieuwe collectie***

VOOR DE

OM SNEL OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN ALLE NIEUWTJES EN
AANBIEDINGEN, GA NAAR ONZE WEBSITE EN MELD JE AAN
OP ONZE NIEUWSBRIEF. WWW.LICOFASHION.NL
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520
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Het ad arkbeheer!
p gram € 1,55
Magere stooflapjes wagen100

Magere rund poulet

100 gram

€ 1,35

Kant en klaar uit eigen keukenVakgarage Gommans & de Wit

Rundpoulet met champignons

100 gram

€ 1,45

Salami montanaro
Kipfilet peppersweet

100 gram

€ 2,65
€ 2,15

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

Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

• Colitis
• Migraine
• Oorsuizing
• Afvallen

100 gram

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Mozzarella buideltje

100 gram

Mals rundlapje gevuld met mozzarella
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Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

n Talen
Algemene ontwikkeling
n Cursussen voor senioren
Communicatietechnieken en assertiviteit
n Cursussen voor bedrijf en beroep
Gezondheid en beweging
n Cursussen voor (aanstaande) moeders: yoga, gym,
Informatica
Culinair
babymassage
n
Kunst, cultuur en geschiedenis
Cursussen in het kader van de WMO voor inwoners
Vakgarage
Hobby, creativiteit,
doe het zelf Gommans & de
uitWit
Horst a.d. Maas

Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)

Kijk op onze website www.vu-venray.nl, daar vindt u het totale aanbod voor het seizoen 2011-2012.
T 0478-541945
| E info@gommansendewit.nl
U kunt de programmabrochure
natuurlijk ook ophalen
bij: Gemeentehuis, bibliotheek,VVV-kantoor en Rabobank in de omgeving
Venray-Horst. De Volksuniversiteit
Venray is weer telefonisch bereikbaar vanaf dinsdag 30 augustus. Tel: 0478-580185,
www.gommansendewit.nl
Fax: 0478-514155 E-mail: venray@volksuniversiteit.nl

Volksuniversiteit Venray
T (0478) 580185
of kijk op onze website:
www.vu-venray.nl

€ 1,95

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

Cactus
Column

Basisschool

Dat kleine kinderen groot
worden is een aloude wijsheid.
En voor die groter wordende
kinderen zijn er diverse
hoogtepunten in hun stap op
weg naar volwassenheid. Het
eerste dat een kind meemaakt is
een langjarig verblijf op de
basisschool, het omgaan met
andere kinderen en het leren
luisteren naar meesters en
juffrouwen. En dan komt er
onvermijdelijk het moment dat
afscheid moet worden genomen
van de school waar de basis
werd gelegd voor andere typen
van onderwijs, wéér een nieuwe
stap op weg naar het echte
leven! Het is een enorme pluim
op de hoed voor het
onderwijzend personeel die
deze, voor kinderen zo’n
belangrijke stap op een
fantastische wijze hebben
begeleid. Zoals bijvoorbeeld op
de Doolgaard school in Horst.
De leerlingen uit groep 8
brachten in ’t Gasthoes een
kleurrijke musical voor het
voetlicht waar nog lang over
gepraat zal worden. Het was
zeer professioneel zoals de
afscheid nemende kinderen deze
Windkracht 8 musical aan ouders
en andere familieleden lieten
zien. Zelfs de bijbehorende
muziek was heel luisterrijk, de
imitatie saxofoonspeler en de
gitarist gingen zo in hun rol op
dat ze voorbestemd leken om
beroepsmuzikanten te worden.
Het mooiste vonden de kinderen
dat aan het eind van de avond
alle leerkrachten zelf op het
podium verschenen om een
afscheidslied voor de achtste
groepers te zingen. Op de laatste
echte schooldag werd nog een
rijtoer door het dorp gemaakt,
gezeten op een open wagen en
voorafgegaan door de
onvolprezen drumband van Jong
Nederland. Het mag wel eens
worden gezegd, ’meester’ Jac
Truijen en de klasseverantwoordelijken verdienen
een fantastische pluim.
Ze hebben de afscheid nemende
groep 8 leerlingen een
herinnering meegegeven waar
ze met veel plezier op terug
kunnen kijken en een mooie
start voor hun verdere
schoolleven!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
21 juli 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Laatste extra avondopenstellingen
Burgerzaken 21 juli
De afdeling Burgerzaken is op 21 juli op inloop open van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Aanvraagformulieren
Verklaring Omtrent het Gedrag
Per 1 augustus 2011 zijn er nieuwe formulieren
voor het aanvragen van een verklaring omtrent
het gedrag. Deze kunt u downloaden met onderstaande link:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
verklaring-omtrent-het-gedrag/documenten-en-

publicaties/publicaties-pb51/aanvraagformulierverklaring-omtrent-het-gedrag-natuurlijke-personen-en-ivb-np.html
Na 1 augustus mogen wij geen oude aanvraagformulieren meer accepteren.

Vanaf 1 september 2011

Wonen Limburg bouwt 47 zeer
energiezuinige huur- en koopwoningen in de Afhang, fase 2.
Samen met de gemeente Horst aan de Maas, Haegens Vastgoed B.V., de ontwikkelingscombinatie
Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. - Bouwfonds Ontwikkeling B.V. realiseert Wonen Limburg
de tweede fase van het uitbreidingsgebied De Afhang in Horst. Wonen Limburg is volop bezig met de
bouw van 31 energiezuinige gezinswoningen en 12 levensloopbestendige woningen in de huursector
en 4 koopwoningen voor starters. De gemiddelde huurprijs van de woningen is € 555,-- per maand. De
verkoopprijs van de starterswoningen is € 198.000,-- v.o.n.
Hoe zien de woningen eruit?
De gezinswoningen zijn geschakeld in blokken van vijf woningen (31 huur- en 4 koopwoningen). Per
woonblok is één woning voorzien van een topgevel waardoor de tweede etage en de zolderverdieping extra mogelijkheden biedt. De levensloopbestendige woningen worden twee aan twee gebouwd
en zijn geschakeld via de berging / slaapkamer op de begane grond. Bij een levensloopbestendige
woning treft u de woonkamer, keuken, badkamer, toilet en één slaapkamer op de begane grond aan.
Dus alle primaire woonfuncties zijn op de begane grond ondergebracht. Verder zijn de woningen
rolstoeltoegankelijk.

Nieuwe openingstijden
gemeentehuis
De openingstijden van de loketten in het
gemeentehuis worden met ingang van 1
september aangepast. Aanleiding hiervoor
zijn de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek dat onlangs verricht werd.
Dit betekent dat de loketten voortaan tussen
de middag open zijn namelijk tot 13.00 uur. ’s
Ochtends gaan de loketten voortaan om 8.30
uur open in plaats van 8.00 uur.
Klanttevredenheidsonderzoek
De gemeente onderzoekt regelmatig de ervaringen van burgers over de dienstverlening.
De openingstijden van de loketten zijn een
belangrijke toetssteen als het gaat om de tevredenheid van de burgers over de gemeentelijke
dienstverlening.
Het laatste klanttevredenheidsonderzoek

leverde het beeld op dat de openingstijden
beter afgestemd kunnen worden op de wensen
van de bezoekers. Op basis hiervan worden
de openingstijden met ingang van 1 september
aangepast.
Nieuwe openingstijden
Vanaf 1 september 2011 gelden voor de loketten de volgende openingstijden:
Maandag van 08.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 – 13.00 uur.
Afspraak op maat: woensdag- en donderdagmiddag (aanmelden (077)477 97 77 of
www.horstaandemaas.nl.
De receptie van het gemeentehuis en de
Informatiehoek zijn dagelijks geopend van
08.00 – 17.00 uur (op maandag tot 20.00 uur).

Blakterbeekpark in Sevenum
dingt mee naar landelijke prijs

Extra energiebesparende voorzieningen!
Bij alle woningen in dit nieuwbouwproject brengt Wonen Limburg extra energiebesparende voorzieningen aan. Denk daarbij aan een zonneboilersysteem, HR++ glas, een WTW-installatie (warmte
terug win-installatie) en extra isolatiemaatregelen voor de daken, gevels en begane grondvloeren. Het
resultaat merken de bewoners straks direct in hun portemonnee.
Oplevering
Volgens de huidige planning worden de eerste woningen in december 2011 opgeleverd. Omdat de
47 woningen in fases worden opgeleverd zijn de laatste woningen naar verwachting rond april 2012
gereed. Wij nodigen u graag uit eens door de wijk (fase 1) te wandelen. U krijgt dan een goede indruk
hoe de tweede fase van deze wijk eruit komt te zien.
Verhuur/verkoop
Wonen Limburg heeft de woningen inmiddels allemaal verhuurd. Het verkooptraject voor de vier koopwoningen is in volle gang. Hebt u interesse in één van de koopwoningen? Kijk dan op intermakelaars.com.
De Afhang, dáár voel ik me thuis! www.deafhang.nl

De gemeente Horst aan de Maas wil met het Blakterbeekpark te Sevenum gaan voor de titel
‘Groenste Speelplek van Nederland. Deze wedstrijd is georganiseerd door de Stichting Entente
Florale Nederland en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.
Doelstelling
Met de wedstrijd wil de organisatie het belang van spelen in en met groen onder de aandacht brengen.
De leeftijdsgroep 4-12 jaar staat daarbij centraal. Juist voor deze leeftijdscategorie is een verantwoord
en creatief aangelegde speelplek erg belangrijk. Daarnaast wil de organisatie van de wedstrijd de aandacht vestigen op aspecten als duurzaamheid, pedagogie en ecologie. Een goed ontworpen speelplek
houdt daar rekening mee...
Uitdaging
Al deze zaken zijn terug in het vinden in het Blakterbeekpark in Sevenum, meent de Stichting
Groengroep Sevenum. Het park, waarvan de aanleg in 2008 is gestart, is op 29 mei jl. officieel
geopend. Intensieve samenwerking tussen de
Stichting Groengroep Sevenum, Stichting Knopen
Lopen Sevenum, het Jongerengilde Sevenum en
Kindervakantiewerk Joepie heeft van het aanwezige
beekdallandschap een avontuurlijke en educatieve,
groene, kindvriendelijke speelplek gemaakt. De jeugd
wordt voortdurend uitgedaagd en geprikkeld om de
groene omgeving actief te beleven. Allemaal redenen
voor de Stichting Groengroep Sevenum om mee te doen
aan de landelijke wedstrijd ‘Groene Speelplekken. In oktober van dit jaar wordt duidelijk of het Blakterbeekpark
ook door de onafhankelijke jury als kanshebber en
misschien wel als winnaar wordt gezien.

Eerste cadeaubon digitale dienstverlening voor Jody Brouwers
Sinds kort is het voor inwoners van Horst aan de Maas mogelijk om een groot aantal producten en diensten via het digitale
loket van de gemeente (www.horstaandemaas.nl) te verkrijgen. Met behulp van DigiD worden automatisch alle persoonsgebonden gegevens ingevuld, waardoor het aanvragen extra snel gaat. Daarnaast is het aanvragen van een uittreksel GBA ruim
30 procent goedkoper via internet dan via de balie. Om de burgers te stimuleren zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om producten en diensten digitaal aan te vragen worden er regelmatig cadeaubonnen verloot. De eerste cadeaubon
werd gewonnen door Jody Brouwers uit Swolgen. Jody ontving uit handen van burgemeester Kees van Rooij een VVV-bon.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op
het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het college van
burgemeester en wethouders heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen
op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
Datum uitschrijving:
09-06-2011
09-06-2011

Geslachtsnaam en voorletter(s)
Sowinska, J.A.
Szalasny, L.R.

Laatst bekende adres:
Pr. Margrietstraat 45 te Horst
Pr. Margrietstraat 45 te Horst

Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend en voorzien van
een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening
vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.
Nadere informatie: Mevr. M. Seelen, team Burgerzaken tel. 077-477 97 77.

Straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij op 5 juli 2011 hebben besloten aan de nieuwe
wegen in het plangebied tussen Julianastraat en
de Leeuwerik de volgende naam toe te kennen:
De IJsvogel
Het besluit en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf 18 juli 2011 ter inzage in de
informatiehoek van het gemeentehuis.
In gevolge de Algemene Wet Bestuursrecht
kan tegen dit besluit door iedere belangheb-

bende binnen 6 weken na de dag waarop het
is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden
ingediend. Het bezwaarschrift moet, gemotiveerd en ondertekend, worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders.
Indien een bezwaarschrift is ingediend kan teven
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de president van de arrondissementsrechtbank,
sector Bestuursrecht te Roermond, Postbus 950,
6040 AZ. Aan het indienen van een dergelijk
verzoek zijn kosten verbonden.

Weekendafsluitingen A73
Vrijdag 22 juli 20.00 Uur tot maandag 25 juli 06.00 Uur
Vrijdag 29 juli 19.00 Uur tot zondag 31 juli 12.00 Uur
Rijkswaterstaat sluit gedurende twee achtereenvolgende weekenden de A73 af. In het eerste weekend
van 22 tot 25 juli betreft het de A73 in noordelijke richting tussen Belfeld (afrit 17) en Venlo-Zuid (afrit
16).Deze afsluiting is nodig vanwege de aanleg van de A74. In het tweede weekend van 29 juli tot 31
juli gaat het om de A73 in beide richtingen tussen knooppunt Zaarderheiken en de aansluiting Horst
(afrit 11). Deze afsluiting is nodig in verband met de aanleg van Greenportlane. Verkeer dient rekening
te houden met extra reistijd vanwege de omleidingsroutes. Pas indien mogelijk uw reisschema en/of
vervoermiddel aan. Kijk voor actuele informatie op www.vananaarbeter.nl en
www.rijkswaterstaat.nl/A73 of bel gratis 0800-8002.

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
Hoebertweg, America
Grubbenvorst
Sevenumseweg 8, Grubbenvorst
Lovendaal 3 Grubbenvorst
Kloosterstraat-Julianastraat (De Zumpel)
ong. Grubbenvorst
Witveldweg 44, Grubbenvorst
Hegelsom
Schoutenweg 2, Hegelsom
Venstraat 28, Hegelsom
Houthuizerweg 20, Lottum
Horst
Wilhelminaplan 8, Horst
Stationssstraat ongenummerd, Horst
In de Riet 16, Horst
Witveldweg 100, Horst
Kerkstraat 4 t/m 8 + Kloosterstraat 1 t/m 34,
Horst
St. Lambertusplein, Horst
Steenstraat 13, Horst
Expeditiestraat 5-7, Horst

Buitengebied Deel 1,2 en 3
Wilhelminaplein 5B, Horst
Kreuzelweg 37, Horst
Kronenberg
De Hees 104 Kronenberg
Meerweg ongenummerd, Kronenberg
Centrum Kronenberg
Lottum
Houthuizerweg 1, Lottum
Melderslo
Achter de Pastorie, Melderslo
Massenweg 4 Melderslo
Rector Mulderstraat ongenummerd,
Melderslo
Sevenum
Ulfterhoek 25, Sevenum
Zwarte Plakweg 19, America
Swolgen
Hulsweg 6, Swolgen
Ellenberg 14, Broekhuizen
Tienray
Swolgenseweg 30, Tienray
Horst aan de Maas.
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Het navolgende mandaatbesluit is vastgesteld:
Mandaatbesluit de Zumpel-KloosterstraatJulianastraat te Grubbenvorst

Inzameling afval
Vrijdag 22 juli
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 23 juli
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Meterik
• Inzameling oude metalen Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 25 juli
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom, Horst
(Kapellerhof)
Dinsdag 26 juli
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de Riet),
Meterik
Woensdag 27 juli
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray

• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 28 juli
• Inzameling restafval omgeving Horst-Oost
Vrijdag 29 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 30 juli
• Inzameling oud papier Lottum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 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.

Bekendmaking verwijdering
gastouderopvang uit het LRK

Onlangs vierde het echtpaar Janssen – Seuren uit Sevenum hun 60 jarig huwelijksjubileum. Burgemeester van Rooij verraste
hen met een bloemetje namens de gemeente Horst aan de Maas.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend dat op grond
van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang de volgende gastouderopvang op eigen
verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn verwijderd:
Per 22 juni 2011
• Mw. L. Willemssen op het adres Staarterstraat 12, 5975 BX te Sevenum met uniek registratienummer 114800650
Per 1 augustus 2011
• Mw. H. Sassen-van Rhee op het adres Leopold Haffmansstraat 54, 5961 DX te Horst met uniek
registratienummer 231987821
• Mw. K. Spann op het adres Casselehof 22, 5962 CD te Melderslo met uniek registratienummer
217669177

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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VAKANTIE

Zomerinterview

Lianne en John Kleenen
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker of inwoner van Horst aan de Maas. Deze
week: Lianne en John Kleenen uit Den Bosch. Zij staan met hun twee kinderen van 6,5 en 2 jaar op camping de
Kasteelse Bossen in Horst.

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

Uw adres voor ambachtelijk bereid ijs,
een gevarieerde lunch of maaltijd
of als tussenstop voor een lekker kopje koffie!
Er is ook een kinderspeelhoek aanwezig!

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Sevenum
T: 077-4674919 • www.ijssalonlosole.nl

Indoor Speel– en Kinderboerderij

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

“We komen al vijf jaar naar deze
camping, dat bevalt heel goed”, vertelt
Lianne. “De omgeving is erg mooi en
de camping is fijn. We hebben hier een
stacaravan, maar het fijne is dat deze
tussen de echte kampeerders staat, en
niet op een apart veldje ofzo. We hebben dus wel echt een kampeergevoel.”
De kinderen vermaken zich prima
op de camping. Ze hebben speeltoestellen en fietsjes tot hun beschikking
en ’s ochtends worden ze vermaakt
door het animatieteam. “De camping

bevalt zo goed, we hebben alweer
gereserveerd voor volgend jaar”, zegt
John. “Je ziet soms ook dezelfde mensen terug, dat is ook prettig.”
De gemeente hebben ze in de loop
van de jaren al flink verkend. “Omdat
we al veel gezien hebben is er ook
geen druk dat je perse dingen wilt
doen of zien. We zijn nu naar Passi en
de Theetuinen geweest en zijn gaan
zwemmen bij de Kasteelse Bossen,
maar we hoeven niks perse meer te
zien”, zegt John. “We zijn vorig jaar

naar Toverland geweest, hebben de
knooppuntenroute gefietst en zijn zelfs
een keer naar Hoensbroek geweest,
maar lekker dichtbij zijn ook hele
mooie dingen, het kasteel hier is bijvoorbeeld ook heel mooi”, vult Lianne
aan. “En we gaan misschien toch nog
naar Zooparc Overloon. De combinatie
van camping en omgeving is voor ons
ideaal.” John en Lianne staan nu een
week op de camping in Horst, maar
blijven nog twee weken genieten van
de omgeving.

Eropuit in onze gemeente
SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Verrassend veel koper
achter kleine deur

• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

In de vakantieperiode gaat HALLO er iedere week op uit om te zien wat er in de omgeving te beleven is. Een
actief dagje uit, naar het museum of lekker rondslenteren over de markt. Deze week: het Koperslagersmuseum in
Horst.

Hoebertweg 4a • 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

Het Koperslagersmuseum aan de
Gasthuisstraat in Horst lijkt van buiten
heel klein, maar verbergt binnen een
schat aan koperen en tinnen voorwerpen. “Het museum ziet er van
buiten heel klein uit, maar binnen
is het net een groot paradijs”, zegt
mevrouw Van der Beele die samen met
haar man het museum onderhoudt.
Het museum voert de hele familie
terug in de tijd. “Vooral oudere mensen
halen hier herinneringen op en vertellen deze tijdens een excursie door aan
de kleinkinderen.” Het museum richt
zich vooral op het ambacht van de
koperslager en heeft de meest complete collectie van oude koperslagersgereedschappen in West-Europa.
Ook staat er een uitgebreide verzameling van rood- en geelkoperen voorwerpen, van de 17e eeuw tot nu.
Koper vraagt veel poetswerk,
daarom worden alle voorwerpen vaak
gepoetst. “Als ik klaar ben, begin ik
weer van voor af aan”, vertelt mevrouw Van der Beele. Omdat ze graag
willen dat het museum voor iedereen
toegankelijk is, bedraagt de entree

maar 2 euro. Het is ook mogelijk om
met een groep voor een excursie te
komen, dan wordt er voor de hele
groep 15 euro extra gevraagd en loopt
er een gids mee.
Het museum is van dinsdag tot en
met donderdag van 13.00 tot 18.00 uur

geopend. Op vrijdag is het museum
van 13.00 tot 21.00 uur open en op
zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Zondag en maandag is het koperslagersmuseum gesloten.
Voor meer informatie bel
077 398 56 21.
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Op bezoek bij toeristische overnachtingsmogelijkheden. Deze week:

Camperplaats Kompas
in Grubbenvorst

Camperplaats Kompas in Grubbenvorst heeft afgelopen zaterdag de derde prijs ontvangen in de Camperplaats
van het Jaar verkiezing. Zij kregen de prijs uit handen van de voorzitster van de Nederlandse Kampeerautoclub
(NKC).

Ook een burgemeester gaat op vakantie. Vanaf deze
gereserveerde plek vertelt burgemeester Kees van Rooij
gedurende zes weken over zijn vakantie-perikelen.

Kramperen

Jos en Loes Kurstjens denken dat
ze de derde prijs gekregen hebben
vanwege de mooie ligging van de
camperplaats. “Het is netjes en verzorgd. Ook ligt het dicht bij het centrum
en de bossen, zodat mensen fijn
kunnen wandelen en fietsen.” Jos legt
uit dat er veelal oudere mensen met
de camper op vakantie gaan. “En die
hebben geen behoefte aan muziek of
een zwembad.”
Dit is het vierde seizoen dat ze de
camperplaats hebben. Zelf hadden Jos
en Loes al een camper. Vijf jaar geleden
verhuisden ze naar de Meerlosebaan
in Grubbenvorst. Bij de woning lag een
grote wei. “We hadden het al vaker
gehad over een camperplaats, dus dit

kwam mooi uit”, vertelt Jos. “Omdat we
zelf een camper hebben, kregen we
wel een idee van wat mensen willen.”
En hun camperplaats is een schot in de
roos: de 87 beoordelingen op de site
van de NKC geven als gemiddeld cijfer
een 9.3.
Loes en Jos kunnen zelf toch nog
prima op vakantie. Op de camperplaats
hangt een bakje met enveloppen en
mensen kunnen dan zelf betalen door
het envelopje in te vullen en in de
brievenbus te doen. “Als je vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen terug”,
zegt Loes. Er is in al die tijd nog maar
één vakantieganger geweest die niet
betaald heeft.
Jos en Loes vinden het vooral erg

gezellig, die aanspraak achter het
huis. “Vaak lopen we rond een uur of
zes even een rondje. Dan kletsen we
wat, of bieden we wat informatie aan.
Het geeft vooral veel gezelligheid”,
zegt Loes. “Het is echt een hobby, je
wordt er niet rijk van hoor”, lacht Jos.
“Het vakantiegevoel werkt aanstekelijk.
Ik heb altijd goede zin als ik na zo’n
rondje weer naar binnen ga”, zegt
Loes.
Jos en Loes denken niet na over uitbreiding, alhoewel ze wel meer gasten
verwachten na hun gewonnen prijs.
“Nee, nu is het mooi te overzien en is
het nog gezellig. Zo massaal willen we
niet.” Camperplaats Kompas is het hele
jaar door open.

We gaan dit jaar kamperen.
Dat besluit hebben we in ons
gezin dit voorjaar genomen.
Jarenlang gingen we samen op
vakantie met vrienden die
kinderen hebben van een
vergelijkbare leeftijd. De afgelopen paar jaar zijn we niet meer
samen met hen op vakantie
gegaan. Daar waren verschillende
redenen voor. Het ene jaar de
verhuizing die in de zomerperiode
plaatsvond; het andere jaar
hadden de meiden afspraken met
vriendinnen om met hen wat te
ondernemen en twee jaar
geleden hadden we een bijzondere reden. We dachten dat het
mogelijk de laatste keer zou zijn
dat we met het voltallige gezin op
vakantie zouden gaan. Immers
onze oudste dochter beëindigde
haar middelbare schoolcarrière en
ging op kamers wonen. Dus
maakten we er in dat jaar een
speciale vakantie van: met het
vliegtuig naar een warm resort. En
afgelopen jaar was de jongste
dochter uitgenodigd om met een
vriendin en haar familie mee te
gaan naar Zuid-Frankrijk en
besloten wij lekker thuis te
blijven. Dit jaar dus wel op
vakantie. Echter zonder de oudste

dochter die zes maanden in
Nieuw-Zeeland stage loopt en er
nog een maandje Australië aan
heeft vastgeplakt. Onze vrienden
hebben ons overgehaald om weer
met hen op vakantie te gaan; leuk
ook voor onze jongste zoon die
een hartsvriendin heeft in één van
hun dochters. Oké, we gaan dus
samen. Maar waarheen en hoe?
Vooral dat laatste hield mijn
echtgenote Jolanda nogal bezig.
Enkele jaren geleden hadden we
een caravan en die is verkocht.
Onze vrienden hebben al heel
lang een caravan waarmee ze een
paar keer per jaar met hun gezin
op vakantie gaan. Voor hen was
duidelijk hoe we de vakantie
zouden gaan vieren: met de
caravan. Wij werden overgehaald.
We vinden het ook wel gezellig
om samen te reizen. Dus hebben
we een caravan gehuurd; zo één
die je alleen maar hoeft aan te
koppelen. Alles zit erop en eraan,
zeggen ze. Alleen voor kleren en
beddengoed moet je zelf zorgen.
We gaan dus kamperen. Hoewel ik
er niet echt naar uitkijk om zolang
achter het stuur te zitten en
Jolanda vroeger kamperen altijd
omschreef als kramperen.
Volgende week meer.

VERDELLEN

feesttenten
verhuur

Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer

www.verdellen.nl

T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl

is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

DE LAATSTE KANS !!!

B02217_Wingerd_Adv104x48.indd 2

14-06-2011 09:18:03

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!
Tot 75% korting
per 1 augustus sluiten wij onze deuren.

donderdag vrijdag zaterdag

WEGGEEFWEKEN

★ Bij aankoop van een ananasvlaai met slagroom of 4 satésnacks
4 rozijnenbollen GRATIS
maandag dinsdag woensdag

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

★ Bij aankoop van een
bosbessenvlaai of 4 kersenflappen
3 italiaanse bollen GRATIS

We hebben
vakantie
van 26 juli
tot en met
10 augustus.
Kapsalon
v.d. Beuken-Hermans
Rector de Fauwestraat 35
Meterik Tel: 077-3984403
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De Grote Dorpszeskamp
Iedere twee jaar staat De Grote Dorpszeskamp op de kalender in America. Dit jaar vindt deze zeskamp plaats op
zondagmiddag 28 augustus. Samengestelde teams uit America strijden dan om de mooie prijzen, de (nieuwe)
wisselbeker en natuurlijk om de titel Zeskampkampioen 2011.

Dienstenveiling
muziekvereniging
Concordia
De sponsorcommissie van Muziekvereniging Concordia organiseert in
oktober een diensten- en goederenveiling ten bate van het vorig jaar
opgerichte instrumentenfonds. Hiervoor is zij nog op zoek naar goederen
of diensten om te veilen.
Muziekvereniging Concordia
zoekt mensen die diensten of goederen aan willen bieden voor de veiling
die op zaterdagavond 15 oktober
plaatsvindt. Hiermee hopen zij hun
instrumentenfonds te vullen.
Door met het instrumentenfonds aanschaf en vervanging van
muziekinstrumenten te realiseren
wil Concordia haar rol als bindende
vereniging in de gemeenschap
behouden. Met name voor de jeugd
willen zij instrumenten beschikbaar

Ook dit jaar vindt het spektakel
op het sportveld bij blokhut Ôs Thoês
plaats. Zes originele zeskampspellen en
een verrassend rodedraadspel zullen
klaarstaan voor de deelnemers en de
toeschouwers. Teams die deel willen
nemen aan De Grote Dorpszeskamp
moeten uit minimaal acht deelnemers bestaan waarvan minimaal
twee dames. De minimale leeftijd is
13 jaar. Men kan deelnemen vanuit een
vereniging, een straat of buurt of een
vriendengroep.
Voor aanvang van De Grote

Dorpszeskamp krijgen de teams alle
benodigde informatie in een zeskampboekje thuisgestuurd. Hierin
staat nadere uitleg over onder andere
het zeskampreglement en de spellen. Voor meer informatie mail naar
zeskamp@jnamerica.nl of bel 06 22
02 09 08. Meer informatie is ook te
vinden op www.jnamerica.nl/zeskamp
Hier kunnen teams zich tot en met 31
juli opgeven. De deelnemers kunnen natuurlijk niet optimaal presteren
als ze niet aangemoedigd worden.
Iedereen is daarom van harte uitgeno-

digd op zondag 28 augustus. De Grote
Dorpszeskamp begint om 13.30 uur en
is gratis te bezoeken.
Voorafgaand aan De Grote
Dorpszeskamp vindt op zaterdagmiddag 27 augustus de Jeugdzeskamp
plaats. Dan staan alle zeskampspellen
klaar voor de kinderen van America
tot en met 13 jaar. Ook op deze dag
wordt er flink gestreden om de leukste
prijzen. De middag begint om 13.00 uur
en is gratis. Het is wel aan te bevelen
de zwembroek aan te trekken en een
handdoek mee te nemen.

blijven stellen.
De veiling zal omlijst worden
met een muzikaal programma. Een
regionaal bekend persoon zal als
veilingmeester optreden. De veiling
vindt plaats in zaal De Meulewiek in
Meterik.
Voor het aanmelden van diensten
of goederen voor de veiling,
mail naar
sponsoring@concordiameterik.nl en
voor meer informatie zie
www.concordiameterik.nl

Jaarlijkse bedevaart
KBO Horst
Dinsdag 14 augustus vindt de jaarlijkse bedevaart van KBO Horst naar
Kevelaer in Duitsland plaats.
De reis gaat per bus, gezamenlijk met de fiets of op eigen
gelegenheid. Om 10.45 uur wordt
de hoogmis opgedragen in de kapel
door deken De Graaf Woutering. Het
ouderenkoor Levensvreugd zal deze
hoogmis opluisteren. Na afloop is er

een gezamenlijk etentje. KBO-leden
kunnen zich voor deelname aan deze
bedevaart opgeven op donderdag
4 augustus van 13.30 tot 14.30 uur in
de refter van ‘t Gasthoes. In de uitnodiging voor de vergadering staan de
verdere gegevens van deze reis.

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

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

KWIK-REP

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

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

Magnetron defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl
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Oldtimer tractortoertochten
“Sommige mensen vinden het oud ijzer. Wij vinden het ijzer met
historische waarde”, zegt Paul Hermans. Hans Heldens vult aan: “Het is een
combinatie van techniek en gezelligheid. En natuurlijk ruige verhalen, al zijn
het altijd dezelfde.”

verenigingen 17

Wie weet waar deze leden van
studentenvereniging STUD wonen?
Jan Droesen uit Broekhuizen is naarstig op zoek naar de adressen van enkele voetballende studenten uit
1975-1976. STUD is de naam van een studentenvereniging van jongens en meisjes uit de vroegere gemeente Horst.
Droesen wil nagaan of er voldoende animo is voor het organiseren van een reünie voor alle leden van de studentenvereniging.
Studentenvereniging STUD is midden jaren zestig ontstaan uit de roomskatholieke studentenclub van jongens
en meisjes. In het begin waren alleen
studenten lid van STUD. Begin jaren
zeventig konden ook andere jongens en
meisjes lid worden. De leden van STUD
kwamen regelmatig bij elkaar achter
het bühnedoek van het Patronaat, waar
veilingkistjes als stoel dienst deden.
Toen het Patronaatsgebouw werd
afgebroken verhuisde STUD naar een
houten gebouw achter de Stoktstraat.
Begin jaren tachtig werd de naam STUD
gewijzigd in Chaplin en vond men in
’t Gasthoes een nieuw onderkomen.
De foto toont het STUD-voetbalelftal
dat indertijd meespeelde in
verschillende zomeravondcompetities.

Deze vonden plaats op het voetbalveld
van D’n Ostrik (Kreuzelweg tegenover
Aardbeienland) waar ook de getoonde
foto genomen is. De deelnemende
verenigingen aan de zomeravondcompetitie bestonden uit teams
van onder andere jeugdsoos ZOPO,
de brandweer, Black Faces en D’n
Ostrik. Behalve voetbal waren ook
de soosavonden in de weekenden
populair en werden er filmmiddagen
georganiseerd. Er traden regelmatig
artiesten op in het STUD-lokaal. Er werd
ook volleybal en tafelvoetbal gespeeld.
De studentenvereniging hield midden
jaren tachtig op te bestaan.
De namen van alle studenten die
op de foto te zien zijn heeft Jan weten
te achterhalen.

Staand van links naar rechts:
Theo Cuppen, Leon Weijs, Jan Moors,
Frans van den Bekerom, Ton van
de Pasch, Peter Hermans, Antoon
Droesen, Jan Droesen. Geknield van
links naar rechts: Henk Janssen,
Luc Boekestijn, Wiel van den Beuken,
Wim van de Pasch, Bart Meulendijks,
Martin Droesen. Niet op de foto:
Jan Janssen en Jos Moors.
Van een aantal voetballende
studenten uit de zeventiger jaren heeft
Jan geen adres.
Dit zijn Theo Cuppen, Leon Weijs,
Jan Moors, Frans van den Bekerom en
Luc Boekestijn. Jan Droesen wil graag
in contact met komen deze personen.
Telefoon 077 463 19 70 of mail naar
jandroesen@online.nl

Oldtimer tractors op het Oldtimer Festival:
Roel Heldens uit Melderslo is er al vroeg bij
Paul en Hans, beide 26 jaar oud,
organiseren oldtimer tractortoertochten. De eerste toertocht vond enkele
weken geleden plaats en was een
groot succes. Maar liefst 28 deelnemers
uit omgeving Horst aan de Maas reden
mee.
De tractorliefhebbers zijn nu bezig
met het opzetten van een club. Paul:
“We willen het graag laagdrempelig
houden: niks moet, alles mag. We
willen een gezellig groepje maken van
mensen met dezelfde hobby.” Hans:
“Wij hebben zelf natuurlijk allebei een
agrarische achtergrond en hebben deze
passie voor tractors al jaren. We weten
dat er heel wat liefhebbers op oud
spul in de omgeving rondrijden, dus
waarom zou je die hobby voor jezelf
houden?”
Het aantal deelnemers voor de
eerste tocht liet zien dat er veel animo
is. Hans: “De jongste deelnemers zijn
16 jaar, de oudste is in de zeventig. Als
16-jarige is het natuurlijk hartstikke
ruig om rond te tuffen.” Ook vrouwelijke deelnemers zijn welkom, er doet
er al één mee. Paul: “De enige voorwaarden om mee te doen is dat je een
tractor van voor 1976 hebt. De oudste
die nu meerijdt is van 1945.”
De derde factor in deze organisatie
is Jan Marcellis, eigenaar van café-zaal

’t Paradijs in Melderslo. Paul: “We hadden het al vaker over toertochten gehad, maar Jan was van doorslaggevend
belang. Hij vond dat we er echt werk
van moesten maken.” De thuisbasis
voor de tochten is dan ook café-zaal
’t Paradijs. “Hier vertrekken we en bij
terugkomst kunnen we er gezellig wat
drinken.”
De club gaat drie tochten per jaar
rijden: “Twee ’s zomers en één snertrit
in de winter. We willen geen contributie vragen, maar een kleine bijdrage
per tocht. Hierdoor zijn leden niets
verplicht. De routes zetten we zelf per
keer uit”, aldus Paul. Hans: “We willen
dorpskernen en grote wegen vermijden, zodat we een landelijke route
rijden. En met dertig oldtimer tractors
rondtoeren is toch heel anders dan een
fiets- of autotochtje!”
De mannen waren onlangs bij het
Oldtimer Festival in Horst al verantwoordelijk voor het tractorgedeelte.
Paul: “Met demonstraties op zulke festivals willen we onze club promoten. We
hopen dat mensen het mooie ijzer niet
in de schuur laten staan. Het enige wat
nu nog rest is een originele naam!”
De volgende toertocht vindt plaats
op 4 september. Aanmelden voor de
tocht en ideeën voor de clubnaam kan
via tractormelderslo@hotmail.com

TE HUUR

WINKELPAND IN
CENTRUM HORST
VEEMARKT 7A

VOOR INLICHTINGEN TEL. 06-29051180

DE 3VROUWEN

Barbecues
Buffetten
Slagerij

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

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

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Kleine stapjes naar de top
Frank van Kempen uit Sevenum kwam als voetballer niet verder dan het hoogste amateurniveau op het veld en
in de zaal. Toch heeft hij al bij diverse profclubs onder contract gestaan en zelfs aanbiedingen vanuit het buitenland
gekregen.

genomen, het behalen van het diploma
Coach Betaald Voetbal. Het is geen
makkie om überhaupt de opleiding
bij de KNVB te mogen volgen. Van
Kempen: “Ik had me er al een aantal
keren voor opgegeven. Je moet een
serie van tests doen en als je geen
dertig interlands hebt gespeeld, moet
je dat op andere vlakken compenseren. Daarnaast mogen er per twee
jaar maar maximaal achttien mensen
aan de opleiding beginnen.” Vorig jaar
slaagde Frank van Kempen erin om te
kunnen starten met de opleiding en
afgelopen mei had hij zijn felbegeerde
papiertje binnen.

Voor oud-internationals
is het makkelijker

Frank van Kempen (39) werkt al jaren in de voetballerij. Tijdens zijn sportopleiding bij het CIOS kon hij als stagiair
aan de slag bij PSV, waar hij later ook
een contract kreeg. Hij trainde er de
jeugd, van het d-team, door naar de
a-jeugd en later ook nog jong-PSV. “In
het begin toen ik bij jong-PSV zat, dacht
ik ’dit is het’”, vertelt Van Kempen.

“Toch ben ik weer gaan studeren om
me verder te kunnen ontwikkelen.”
Na zijn studie Sportmanagement
kon de Sevenummer opnieuw bij een
eredivisieclub aan de slag. Bij Roda JC
uit Kerkrade werd hij hoofd-opleidingen
en trainer van het tweede elftal. Zijn
volgende stap was op de voetbalranglijst een stapje terug, maar bij Helmond

Sport, uitkomend in de Jupiler League,
kon Frank van Kempen wel langs de
lijn plaatsnemen als assistent-trainer.
Zo komt Van Kempen iedere keer weer
een stap dichter in de buurt van zijn
doel: hoofdcoach worden bij een club in
het betaald voetbal.
Om dat te kunnen bereiken moest
nog een belangrijke horde worden

Zo, en nu aan de slag als hoofdcoach? Dat blijkt maar voor weinigen
weggelegd. “Er zijn maar weinig
mensen die niet zelf betaald voetbal
hebben gespeeld en toch aan de slag
kunnen als coach in de eredivisie. Het
is voor mij een doel, maar ik staar me
er niet blind op. Voor bijvoorbeeld oudinternationals is het wat makkelijker.
Die hebben veel status, daar moet ik
tegenop boxen.”
Helaas kon Frank van Kempen ook
bij zijn eigen club Helmond Sport niet
aan de slag als hoofd-coach. De club
was wel op zoek naar een nieuwe
coach, maar ze kozen voor Hans de
Koning, een oud-profvoetballer met

meer trainerservaring. Van Kempen: “Ik
kreeg een aanbod om in oliestaat Qatar
te gaan werken. Ik heb er even over
nagedacht, want als je hoort hoeveel
je daar kunt verdienen, wordt het wel
interessant. Toch heb ik het niet gedaan. Mijn vrouw heeft hier haar werk
en onze kinderen zijn nog jong. En het
is maar de vraag hoe lang ik daar kon
blijven, want in dat soort landen is de
kans groot dat je snel wordt ontslagen.”

Ik kreeg een aanbod
om in Qatar te gaan
werken
De ambitieuze Sevenummer heeft
inmiddels in eigen land weer een
uitdaging gevonden, bij zijn oude club
PSV. Als analysemedewerker gaat hij op
bezoek bij alle nationale en internationale tegenstanders van PSV en op basis
daarvan maakt hij een videopresentatie
van de tegenstander voor de technische staf en de spelers van het eerste
elftal. “Het is weer heel wat anders dan
wat ik hiervoor deed. Ik sta niet meer
fysiek op het veld en moet veel reizen
om alle wedstrijden te gaan bekijken.
Toch zie ik het als een verrijking. Ik
kom op veel plaatsen en bouw een
aardig netwerk op. Dat is erg belangrijk
in dit vak. En ik kan een kijkje nemen
in de keuken van een topclub. Wie
weet helpt het me om later weer een
nieuwe stap te maken.”
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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

Lino van Enckevort
18
Evertsoord
Geneeskunde in
Maastricht of biologie in
Nijmegen

Waar word jij later een talent in?
In alles wat met DNA te maken heeft.
Dat interesseert mij heel erg. Elke
ziekte die tegenwoordig in het nieuws
komt heeft met DNA te maken. De oplossing ligt ook altijd in het DNA. DNA
is ook het enige wat alle mensen echt
onderscheidt van elkaar.

Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is BSM. Dat is een
aanvullend vak op gym. Het vak waar
ik echt niet van houd is Frans. Maar ja,
dat kan ook door de lerares komen.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet een persoon die ik bestempel als beste vriend. Ik heb een leuke
vriendengroep en we spreken wel elk
weekend met elkaar af.
In het weekend ben jij te vinden in?
Sevenum. Dat is namelijk een centraal
punt, omdat iedereen van de vrienden-

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

jongeren 21

aan
Lino van Enckevort Mies

groep wel in een uithoek van de
gemeente woont. Ik heb niet één café
of discotheek waar ik altijd naar toe ga.
Ik houd meer van tijdelijke uitgaansgelegenheden zoals een kermis of iets
dergelijks.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Bier en chips. Meestal ook nog snacks
uit de frituurpan.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Gebruiken om te overleven op kamers.
Er zijn nog zoveel dingen die ik nodig
ga hebben en graag zou willen hebben
voor op kamers. Die 1.000 euro kan ik
dus wel echt gebruiken.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Die situatie heb ik laatst al gehad. Ik
was namelijk de eerste keer gezakt
voor mijn examens omdat ik bij twee
vakken 0,1 tekort kwam voor een 6,
waardoor ik dus drie vijven had. Nu
ben ik gelukkig wel geslaagd, en ook
nog dik. Ik had een 5,1 nodig en ik had
een 6,6.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vrienden en spullen zoals zonnebrand, want die zijn in het buitenland
echt veel te duur.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
In de winter heb ik het liefst boerenkool met spekblokjes en kaas. En in de
zomer nacho’s met heel veel kaas.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een korte broek met een dun T-shirt
met korte mouwen en het liefst een
zonnebril. Maar wel echt alleen als de
zon schijnt, want anders vind ik het
overdreven, die zonnebril dan.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik zit denk ik veel achter de computer,
eerst veel voor school maar nu, tijdens
de vakantie, voornamelijk om films te
kijken. Verder vind ik sporten heel leuk
en ik doe veel in de tuin, ik maai dan
vooral het gras.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Er is zo veel te verbeteren in Evertsoord
(voor jeugd dan) dat er bijna niet meer
aan te beginnen is. Als ik toch iets
moet noemen dan zou ik toch zorgen
dat het voetbalterrein er netjes bij blijft
liggen, want dat kan wel weer een
opknapbeurt gebruiken.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een echte actiefilm, met dikke geweren
en waar dingen gebeuren die eigenlijk
niet kunnen gebeuren, zoals Inception.
De film moet in ieder geval wel een
verhaal hebben, want anders is er niets
aan.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik heb mijn rijbewijs al gehaald.
Mijn eerste bestemming was Venray,
want daar moest een auto opgehaald
worden. Maar ik wil eigenlijk nog met
een andere vriend die ook zijn rijbewijs
heeft, met de rest van de vrienden
naar de Mac.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Engeland. Het liefst naar een plaats
waar ze een echt accent hebben,
zoals Manchester. Omdat, ondanks het
feit dat mijn Engels nog wel eens te
wensen overlaat, ik het echte Engels
wel super leuk vind om te horen. Ook
zijn er mooie landschappen buiten de
steden te vinden.

Ook geslaagd!
HALLO besteedt elk jaar aandacht aan de geslaagden uit Horst aan de
Maas. Eva Janssen stond niet in die lijst, maar is ook geslaagd: aan het
Novalis College in Eindhoven.

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

“In mijn derde jaar havo op
het Dendron College bleef ik zitten
op wiskunde. De andere vakken
haalde ik wel allemaal. Als ik op het
Dendron zou blijven zou ik die vakken ook over moeten doen. Ik ben
toen overgestapt naar een andere
school: het Novalis College, een vrije
school in Eindhoven. De meeste
mensen denken bij een vrije school
aan zweverige leraren en non-stop
zangles, maar dat is helemaal niet
zo. Ik heb er gewoon havo gevolgd

met ‘normale’ vakken als Frans en
aardrijkskunde. Waar ik wel aan
moest wennen was dat ik elke
ochtend om half acht de trein moest
nemen.”
“In de gymzaal van school heb
ik zitten zwoegen op mijn examens.
Ik was ontzettend zenuwachtig maar
heb het er nog netjes vanaf gebracht
en ben dus geslaagd.” Volgend jaar
gaat Eva hbo-v Verpleegkunde studeren aan de HAN in Nijmegen. “Maar
ik heb vooral zin in de introweek!”

Column

Voetholletjes
Een kamer waarvan de
vloer niet meer zichtbaar is.
Overal liggen kleren,
schoenen, riemen, tassen,
papieren en weet ik veel wat
nog meer. Ook het bureau is
bezaaid met boeken,
tijdschriften, nog meer
papieren en hier en daar een
T-shirtje.
Ik moet eerlijk toegeven dat
dit een goede beschrijving is
van mijn eigen kamer en dat ik
er altijd veel commentaar op
krijg, vooral van Mamalief. Toch
voerde ik laatst een erg fijn
gesprek met vriendin T., we
begrepen elkaar volkomen.
Toevallig dat ik het laatst
met vriendin T. over onze
kamers had. We weten allebei
wel van elkaar dat onze kamers
minder opgeruimd zijn dan die
van de gemiddelde Nederlander
van onze leeftijd. Toch vinden
we zelf dat het allemaal nog
wel meevalt. Oké, de vloer ligt
meestal vol met dingen die
daar niet horen, maar hey, als
de kast al vol is, dan moeten de
spulletjes toch ergens heen.
Ook begrepen we elkaar totaal
toen we het kregen over het
betreden van onze kamers.
Eerst een holletje zoeken met je
voet, dan pas neerzetten. Het
komt namelijk wel eens voor
dat je denkt lekker zacht op een
stapel kleren je voet neer te
kunnen zetten en dat je dan op
een schoen staat. Auw, dat is
zeker niet prettig. Of je voet
komt terecht op een riem,
auwtch, dat pinnetje van de
gesp prikt dan onder in je voet
zonder dat je je daarop
voorbereid had. Geloof mij, dan
vlieg je een meter de lucht in.
Nee, daar hebben onze voeten
genoeg van geleden. Gewoon
eerst rustig een stukje vloer vrij
maken voor je voet, een
voetholletje, dan pas
neerzetten. Wat ook vaak werkt
is het dragen van een flinke hak
als je je kamer in moet. Dan
merk je helemaal niets van die
ontplofte bom op de grond. Je
voeten raken niks en komen
gewoon zonder wondjes weer
buiten.
Fijn, om eens over mijn
kamermanieren te praten met
iemand die het wel begrijpt. Zo
gek is die kamer dus nog
helemaal niet!
Mies
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Dichterbij, Staatsbosbeheer, Theater Kleinkunst en De Vrije Spelers

Bosopjepad zoekt vrijwilligers
In de Schadijkse bossen bij Horst start eind augustus een bijzondere theatervoorstelling: Bosopjepad, een
gezamenlijke productie van zorginstelling Dichterbij, Staatsbosbeheer en Theater Kleinkunst. Ook De Vrije Spelers
uit America werken mee aan de voorstelling. Bij het organiseren van deze voorstelling komt veel kijken. De
organisatie is daarom op zoek naar vrijwilligers die graag hun handen uit de mouwen willen steken.

Bosopjepad is een bijzondere
productie in samenwerking met De
Vrije Spelers, een toneelvereniging
uit America. Bijzonder omdat het stuk
geschreven is vanuit improvisaties
met de spelers. Maar ook omdat het
gespeeld wordt door mensen met

én zonder beperking. De voorstelling
wordt geheel in de open lucht in de
Schadijkse bossen gespeeld, een locatie
die zich uitstekend leent voor een
theaterproductie.
Er komt heel wat kijken bij zo’n
productie. Zo zijn de spelers al ruim

een jaar bezig met repeteren en
met het uitzoeken van kostuums en
attributen. Rutger Kessels, zakelijk
leider van Theater Kleinkunst, weet
er alles van. “Het is heel anders dan
spelen in een theater. Dat was voor
iedereen wennen. Het levert ook hele
praktische uitdagingen op, bijvoorbeeld op het gebied van belichting,
aankleedruimten, toiletten, catering
en dergelijke. Gelukkig kunnen we op
de locatie rekenen op veel steun, en
natuurlijk hebben we de mensen van
Staatsbosbeheer, die met hand- en
spandiensten helpen. Maar we kunnen
nog de hulp van vele vrijwilligers gebruiken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld
om het helpen bij de parkeerplaatsen,
catering, opruimen, dat soort zaken.
Vele handen maken licht werk, dus alle
hulp is welkom.”
De voorstellingen vinden plaats in
september en oktober. De première
staat gepland voor 27 augustus. De
exacte data en tijdstippen worden nog
bekendgemaakt en zullen naast alle
andere informatie ook te vinden zijn
op www.bosopjepad.nl Mensen die
geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk
kunnen zich aanmelden door een mail
te sturen naar b.creemers@dichterbij.nl

Orgelconcert Lottum
Op zondag 24 juli vindt een uniek orgelconcert plaats in de heilige
Gertrudis-kerk in Lottum. Hier spelen twee bekende organisten, Janno den
Engelsman en Marcel van Westen uit Bergen op Zoom. Vier handen en vier
voeten bespelen dan het Randebrock-orgel.

Organisten Janno den Engelsman en Marcel van Westen
Het orgelconcert is onderdeel van
het Orgelfestival Limburg wat in de
maanden juli en augustus wordt gehouden. Dit festival wordt georganiseerd
door de stichting Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg (SOL). Bij SOL
zijn 29 orgelkringen aangesloten en
tijdens deze zomermaanden worden er
zo’n 70 hoogwaardige orgelconcerten
gegeven. Ook Orgelkring Lottum is
aangesloten bij stichting SOL.

Janno den Engelsman en Marcel
van Westen brengen werken ten gehore van onder anderen Händel, Bach
en Mendelssohn. De verrichtingen van
de organisten zijn te volgen via een
scherm voor in de kerk.
Het concert begint om 16.00 uur
en de entree bestaat uit een vrijwillige
bijdrage. Het complete programma van
het orgelfestival is te vinden op
www.orgelfestivallimburg.nl

Kunstwerk van
Marian Litjens uitgereikt
Op zondag 10 juli vond in Venray een kunstmarkt plaats. Van de
duizenden bezoekers van dit evenement hebben ruim 140 mensen
gegevens achtergelaten om kans te maken op het te verloten kunstwerk.
Het kunstwerk ter waarde van
85 euro is gemaakt door Marian
Litjens uit Horst en is gewonnen door
Mevrouw R. Derks uit Venray. Het

kunstwerk is inmiddels door mevrouw
Derks in ontvangst genomen. Op
www.kunstfladder.nl is een impressie
van de kunstmarkt terug te vinden.
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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

service 23
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

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

di 26 juli 09.00-12.00 uur
Locatie: centrum

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Zomerse Brocantemarkt

America

do 28 juli 10.00-18.00 uur
Locatie: centrum

Ruilbeurs

Lottum

zo 24 juli 10.00-13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Orgelconcert
zo 24 juli 16.00 uur
Locatie: H. Gertrudiskerk

Broekhuizen

Vlooien- en kindermarkt
zo 24 juli 11.00 uur
Locatie: Veerweg nabij het
veerpont

Melderslo

Miniatuurkermis

Horst

Maandelijkse vergadering
Dorpsraad
do 21 juli 20.00 uur
Locatie:
Party en Sportcentre In de Riet

Huisartsenpost

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 28 juli
Tandarts Veldman
De Kievit 8A, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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.

America
zondag

Heilige mis

10.00

Sevenum

zaterdag

Windhonden CAC Show

Grubbenvorst

za 23 juli 10.00-14.00 uur
Locatie: Dierencentrum,
Romerweg 20

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

Boergondisch feestmaal

Griendtsveen

zo 24 juli 16.30 uur
Locatie: Historische boerderij
de Bergerhof

zondag

zondag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
Heilige mis

Heilige mis

19.15

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

COMPLETE BARBECUE

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

9

9chts5 p.p.

sle

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

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

Vakantierooster

Broekhuizen

Bouwvakfeesten
vr 22 t/m za 23 juli
17.00-02.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: Wilhelminaplein

Kerkdiensten

dagelijks t/m zo 24 juli
11.00-17.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

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

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

AGENDA

Zomermarkt – Streekmarkt

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

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
Tel. (0478) 69 03 47

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
zomerbroeken
nu €15,- en € 25,(tenzij anders aangegeven)

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

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
donderdag

vervalt
Rozenkrans

17.45

Meterik
zaterdag

vervalt

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

24

nieuws
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Van huis uit
voordelig
Uw website voor de beste aanbiedingen in Horst aan de Maas.
24 uur per dag, 7 dagen in de week voordeel klikken.

Bekijk vanaf nu alle aanbiedingen op

HALLOaanbieding.nl is een initiatief van Kempen Nieuwsmedia, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, E info@halloaanbieding.nl, T 077 - 396 13 56

